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Abstract 

 

This master’s thesis springs from a profound interest in the discussions that the question of 

Turkey’s possible accession to the European Union continues to cause in the media as well 

as among politicians. A substantial part of the question of accession relates to the issue of 

Turkey’s ‘Europeanness’, meaning that depending on how the term ‘European’ is 

understood, Turkey can be portrayed as either European or not.  

 

It is from this perspective that the thesis sets out to examine, how Turkey is presented in 

Forespørgsel 24: Om udviklingen i Tyrkiet, a debate which took place in Folketinget on 

March 26th 2009. 

 

Relying mainly on the work of Norwegian political scientist and social anthologist Iver B. 

Neumann on the logic of culture in International Relations, the thesis takes a constructivist 

approach within the framework of The English School of International Relations to 

investigate how identities are constructed as the difference between ‘self’ and ‘other’ in the 

empirical material. 

 

The analysis observes how the identities of ‘EU’ and ‘Turkey’ generally are constructed by 

the participants of the debate, and how these identities are constructed as oppositions to 

each other. From here the analysis investigates closer, how meaning is infused to significant 

terms such as ‘democracy’, ‘Islamic’ and ‘European’ in the debate and how this infusion of 

meaning creates opposition between the identities of ‘EU’ and ‘Turkey’ on both a verbal 

level, a practical implementational level and an ideological level. These levels of opposition 

between identities lead the thesis to conclude that based on how meaning is read into 

‘European’ in the debate a dichotomy between ‘European’ and ‘Muslim’ is established, that 

unequivocally portrays ‘Turkey’ as non European. 
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Kapitel 1 
Indledning og præsentation af empiri 

 

Dette speciale tager udgangspunkt i en interesse for spørgsmålet om Tyrkiets eventuelle 

optagelse i den Europæiske Union (EU) og den debat, dette spørgsmål til stadighed omgives 

af. Det seneste eksempel på debat herom i Folketinget fandt sted d. 26 marts 2009 under 

behandlingen af Forespørgsel 24: Om udviklingen i Tyrkiet – en forespørgsel rettet til 

daværende udenrigsminister Per Stig Møller (K). Udskriftet af behandlingen af Forespørgsel 

24 udgør dette speciales empiri1.  

 

I debatten2 citeres Per Stig Møller for følgende: 

 

”Så vil jeg sige principielt, at Tyrkiet jo i alle sammenhænge er blevet accepteret som et 

europæisk land, og det kan man diskutere geografisk osv., men det er de accepteret som. De 

er medlemmer af Europarådet, de er medlemmer af alle europæiske forsamlinger. Så den 

diskussion er jo taget for længe siden” (Per Stig Møller (K), bilag 1, Indlæg 124)  

 

Det anføres i citatet, at diskussionen om, hvorvidt Tyrkiet er accepteret som et europæisk 

land, er taget for længe siden. Hvorvidt dette faktisk er tilfældet, sætter en gennemlæsning 

af Forespørgselsdebat 24 efter min opfattelse spørgsmålstegn ved. Jeg finder, at nævnte 

diskussion tages op igen i debatten som følge af, hvordan Tyrkiet i debatten fremstilles af 

deltagerne i denne3. 

 

Det er ud fra en særlig interesse for denne fremstilling af Tyrkiet, at jeg har valgt en analyse 

af Forespørgselsdebat 24 som genstand for mit speciale. Det er samtidig ud fra denne 

interesse, at jeg nu i kapitel 2 vil konstruere mit problemfelt som den kontekst, mit 

empiriske materiale indplaceres i.    

                                                      
1Udskrift vedlagt som bilag 1 
2 Jeg bruger betegnelserne ”Forespørgselsdebat 24 af 26. marts 2009”, ”Forespørgselsdebat 24”, ”F24” eller blot 

”debatten”. Disse udtryk henviser alle til selve det empiriske materiale 
3 Faktuelle oplysninger om debatten og deltagere heri er vedlagt som bilag 2 
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Kapitel 2 
Konstruktion af interessefelt 

2.1 Tyrkiets ansøgninger om medlemskab 

Romtraktaten, 1957: Art. 237: 

  “enhver europæisk stat kan blive medlem af Fællesskabet” (Web1: europa.eu) 

 

Tyrkiet ansøgte i 1959 om medlemskab af det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF), 

hvis traktatmæssige grundlag var Rom-traktaten(Web2: europa.eu). EØF fandt dog ikke, at 

Tyrkiet var parat til medlemskab (Müftüler-Baç, 2000: 22). I stedet blev der indgået en 

associeringsaftale (Ankara-aftalen) mellem EØF og Tyrkiet i 1963. Af denne fremgår, at 

Tyrkiet vil tiltræde EØF, når begge parter kan opfylde de forpligtelser, som medlemskabet vil 

medføre (Müftüler-Baç, 2008: 118). 

  

I 1997 godkendte Det Europæiske Råd (DER) Tyrkiet egnet til EU4 medlemskab, på baggrund 

af landets ansøgning om fuldt EØF medlemskab fra 1987, og i 1999 opnåede Tyrkiet status af 

kandidatland til EU (Web3: europa.eu). DER fandt imidlertid, at Tyrkiet var for langt fra at 

leve op til Københavnskriterierne, der siden 1993 har været EU’s kriterier for optagelse af 

nye medlemmer (Web4: eu-oplysningen.dk). Optagelsesforhandlingerne indledtes derfor 

først 2005, da DER fulgte en anbefaling fra EU-Kommissionen fra 2004 om at indlede 

optagelses-forhandlinger med Tyrkiet baseret på landets forbedrede evne til at leve op til 

Københavns-kriterierne (Müftüler-Baç, 2008: 119ff). 

 

Københavnskriterierne spiller dermed en central rolle for ansøgerlandes mulighed for at 

blive optaget i EU. Det følgende afsnit vil derfor kort se nærmere på disse kriteriers 

betydning i forhold til Tyrkiets optagelsesforhandlinger såvel som andre ansøgerlandes. 

  

                                                      
4 Ved vedtagelsen af Maastricht-traktaten i 1992, kom EØF samarbejdet ind under EU-samarbejdets søjle 1 
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2.2 Københavnskriterierne 

Folketinget udgav i 2003 ”117 spørgsmål og svar om EU”, og om Københavnskriterierne står 

her: 

 

”1. Det politiske kriterium: Landet skal have stabile institutioner, der sikrer demokrati, 

retsstat, menneskerettigheder og respekt for og beskyttelse af mindretal 

2. Det økonomiske kriterium: Landet skal have en fungerende markedsøkonomi samt kunne 

klare konkurrencepresset og markedskræfterne indenfor Den Europæiske Union 

3. Kriteriet om overtagelse af EU’s samlede regelværk – ”acquis communautaire”: Landet må 

være i stand til at påtage sig de forpligtelser, der følger af et medlemskab, herunder 

acceptere målet om en politisk, økonomisk og monetær union” (Folketinget, 2003: 43). 

 

Mens beskrivelsen ovenfor er identisk med formuleringen i konklusionerne fra DER’s møde i 

København i 19935, hvor kriterierne blev vedtaget, tilføjes imidlertid i Folketingets 

dokument, at ”det, der kommer tættest på et egentligt katalog over konkrete krav, som 

ansøgerlandene skal opfylde, er det tredje kriterium, hvorefter landene skal være i stand 

til at opfylde EU’s regelværk” (Folketinget, 2003: 43).  

 

Frank Schimmelfennig anfører imidlertid, at hidtil har ansøgerlandets forenelighed med de 

liberale normer og værdier, som EU bygger på, været langt det vigtigste kriterium, mens 

andre mere tekniske kriterier har kunnet opfyldes under forhandlingerne eller sågar efter, 

medlemskab er opnået (Schimmelfennig, 2003: 100). I Tyrkiets tilfælde støttes 

Schimmelfennig af EU- Kommissionens anbefaling fra 2004, som fremkom, som følge af, at 

Tyrkiet opfyldte det politiske kriterium i tilfredsstillende grad til, at forhandlinger kunne 

indledes (Müftüler-Baç, 2008: 120). EU-Kommissionen noterede samtidig fremskridt i 

implementeringen af økonomiske reformer og fremskridt i forhold til flere kapitler af acquis 

communautaire (EU-Commission, 2004: 175ff). 

 

                                                      
5 Se: http://www.eu-oplysningen.dk/dokumenter/DER/1990-1999/der_210693/  
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Hvis EU’s seneste udvidelsesrunde fra 2007 lægges til grund, skulle Tyrkiet dermed kunne 

forvente optagelse indenfor få år, idet EU i 2007 demonstrerede, at så længe der er tegn på 

fremskridt i forhold til Københavnskriterierne, kan ansøgerlande optages i EU, selvom de 

ikke opfylder disse krav fuldstændigt. Rumænien lever således fortsat hverken op til det 

politiske eller økonomiske kriterium, men blev alligevel optaget i 2007(Papadimitriou & 

Phinnemore, 2008: 58f). 

 

Ved afslutningen af optagelsesforhandlingerne, skal EU’s medlemslande desuden 

enstemmigt vedtage at optage ansøgerlandet i EU. Dette har hidtil været en formalitet, og 

det er ikke tidligere sket, at der er blevet blokeret for optagelse, når forhandlingerne er 

gennemført. Frankrig og Østrig har imidlertid bebudet, at de vil lægge spørgsmålet om 

Tyrkiets indtræden i EU ud til nationale folkeafstemninger. Spørgsmålet om Tyrkiets 

optagelse vil, såfremt optagelsesforhandlingerne gennemføres, dermed blive lagt i 

hænderne på EU’s borgere (Müftüler-Baç, 2008: 128f).  

 

Flere undersøgelser viser, at en stor del af EU-borgerne ikke ønsker Tyrkiet optaget i EU. En 

ny undersøgelse viser, at 41 % ville stemme for Tyrkiets optagelse, mens 52 % ville stemme 

imod, hvis der var folkeafstemning i dag6. Disse nye resultater bekræfter tidligere 

undersøgelser, der viser, at der generelt er modstand blandt EU’s borgere mod Tyrkiets 

optagelse (Müftüler-Baç, 2008: 128). 

  

Følgende afsnit vil derfor kaste et kort blik på undersøgelser af den offentlige mening i EU7 

og hvilke faktorer, der lægges vægt på, når EU’s borgere skal tage stilling til udvidelse af EU 

generelt og særligt i forhold til Tyrkiet. 

2.3 Den offentlige mening i EU omkring Tyrkiets eventuelle optagelse i EU 

Af en Eurobarometerundersøgelse fra 20038 – umiddelbart forud for Østudvidelsen – 

fremgår det, at 68 % af respondenterne finder, at de ansøgerlande, som står for at blive 

optaget i EU i 2004, både geografisk og historisk hører til Europa, mens hele 72 % af 

                                                      
6 European perceptions of Turkey as a future member state: Result of an Opinion Poll in France, Germany, Poland, Spain & 
United Kingdom 
7 Mange betydninger kan indlæses i begrebet ’den offentlige mening’. I specialet henviser begrebet blot til resultater af 
opinionsundersøgelser.  
8 Respondentgruppen er EU15 og antallet af respondenter er 15 031 
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respondenterne mener, at EU har en moralsk forpligtelse til at genforene Europa efter den 

kolde krig ved at optage de central- og østeuropæiske lande i EU. 

 

En anden Eurobarometerundersøgelse fra 20059 viser, at 84 % af respondenterne mener, at 

Tyrkiet skal udvise respekt for menneskerettigheder for at opnå medlemskab af EU omkring 

2015, mens 76 % finder, at Tyrkiet skal forbedre sin økonomi væsentligt. Derudover ses, at 

55 % mener, at Tyrkiet delvist geografisk hører til Europa, mens kun 42 % mener, Tyrkiet 

historisk hører til Europa. 54 % finder desuden, at kulturforskellene mellem Tyrkiet og EU er 

for store til, at optagelsen bør tillades. 

 

Undersøgelsesresultaterne synes dermed også at støtte Schimmelfennigs konstatering af, at 

opfattelsen af ansøgerlandets forenelighed med de liberale værdier og normer inden for EU 

er det vigtigste kriterium for optagelse i EU. Forenelighed synes videre i undersøgelserne at 

sammenkædes med en opfattelse af, at ansøgerlandet er geografisk og historisk er 

europæisk. Såfremt EU’s borgere betragter et land som europæisk, finder disse 

tilsyneladende en moralsk forpligtelse til at indlemme landet i EU samarbejdet, selvom dette 

ikke lever fuldstændigt op til Københavnskriterierne, ud fra den betragtning at landet har 

bedre mulighed for nå disse mål, hvis det optages i EU-samarbejdet10.  Hvad angår Tyrkiet, 

hvor kun 42 % af respondenterne opfatter Tyrkiet som historisk europæisk, og 54 % finder, 

at kulturforskellene mellem EU og Tyrkiet er af en sådan størrelse, at optagelsen ikke bør 

gennemføres, synes denne opfattelse af forenelighed imidlertid ikke at være til stede, og der 

udtrykkes skepsis overfor landets optagelse.  

2. 4 Brand image og identitet 

Ovennævnte skepsis mod Tyrkiets optagelse kæder Katinka Barysch sammen med ’brand 

image’ og henviser til undersøgelser af, hvordan forskellige lande opfattes af andre landes 

befolkninger11. Tyrkiet rangerer meget lavt i sådanne undersøgelser, og således er det 

billede, borgere i andre lande har af Tyrkiet, negativt. Barysch påpeger endvidere, at det er 

yderst problematisk for et land, som har et negativt image, at ændre på dette, da sådanne 

                                                      
9 Respondent gruppen er EU25 + Bulgarien, Rumænien, Tyrkiet, Kroatien og Cypern. Antallet af respondenter er 29 328 
10 Papadimitriou & Phinnemore beskriver, hvordan dette argument blev anvendt til at fastholde optagelsen af Rumænien til 
2007, da det blev diskuteret, om det var nødvendigt at udskyde optagelsen, idet landet fortsat langt fra levede op til 
Københavnerkriterierne. Se nærmere: Papadimitriou & Phinnemore, 2008  
11 Se Anholts Nation Brand Index: http://www.simonanholt.com 



10 
 

forsøg ofte ignoreres eller regnes for upålidelige (Barysch, 2007: 5). Barysch anfører således, 

at Tyrkiets opfattende fremskridt i de seneste årtier og særligt siden 2001, som EU-

Kommissionen vægtede i sin anbefaling, ikke har vakt opmærksomhed eller anerkendelse 

hos EU’s borgere (Barysch, 2007: 5). 

 

”In many ways, Turkey’s brand image today in the West is in the same shape as if Atatürk12 

had never lived” (Barysch, 2007: 5).  

 

Barysch fortsætter: 

 

“The image that people have of a country, although usually grounded in reality, is not 

necessarily accurate. Politicians, journalists, bankers and other professionals whose job it is 

to know about the world frequently update their images of different places. But the general 

public does not. Perceptions and prejudices, once formed, are useful for navigating an 

extremely complex world. People will not give them up easily, unless they have a good 

reason to do so” (Barysch, 2007: 5). 

 

Barysch lægger i ovenstående vægt på, at politikere, tænketanke og journalister løbende 

søger at opdatere deres informationer og billeder af et land.  Dette synes at stemme 

udmærket overens med situationen her i Danmark, hvor spørgsmålet om Tyrkiets udvikling 

jævnligt har skabt debat i medierne såvel som på Christiansborg, hvor udenrigsministeren af 

Folketingets medlemmer løbende bliver bedt om at redegøre for udviklingen i Tyrkiet.  

 

Opinionsundersøgelser viser således, at flertallet af EU’s borgere ikke opfatter Tyrkiet som 

kulturelt eller historisk europæisk, men Ankara-aftalen fra 1963 slår fast, at Tyrkiet er et 

europæisk land. EU har endvidere påbegyndt optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet, hvilket 

understøtter opfattelsen af, at Tyrkiet er et europæisk land, idet Romtraktatens artikel 237, 

som indledte dette kapitel, fastsætter, at kriteriet for at ansøge om medlemskab af EU er at 

være et europæisk land. Denne formulering er ligeledes skrevet ind i EU-traktatens artikel 

49, også efter de seneste ændringer af denne i forbindelse med Lissabon-traktaten 

(Folketinget, 2008: 52). Tyrkiet tillægges i kraft af Ankara-aftalen og landets 

                                                      
12 Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938) regnes for grundlæggeren af det moderne Tyrkiet. Han proklamerede i 1923 Tyrkiet 
som republik og blev dennes første præsident.(Web5) 
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optagelsesforhandlinger med EU en identitet som ’europæisk land’ af det ”officielle” EU på 

stats- og regeringsniveau, som synes at afvige noget fra det image eller billede, Tyrkiet 

fremstilles med blandt EU’s borgere, og dermed den identitet, EU’s borgere tilskriver Tyrkiet 

som havende.  

2.5 Problemformulering 

Det er netop spørgsmålet om fremstillingen af identiteter, jeg har fattet særlig interesse for, 

hvorfor det er mit ønske at iagttage netop fremstillingen af identiteter og konstruktionen 

heraf i empirien. Jeg finder samtidig en sådan undersøgelse af Forespørgselsdebat 24 særligt 

spændende, da deltagerne i debatten, i kraft af at de er medlemmer af Folketinget, har 

indflydelse på Danmarks position i det ”officielle” EU, hvor Tyrkiet altså fremstilles på én 

måde, men samtidig er deltagerne EU borgere, blandt hvilke Tyrkiet synes fremstillet på en 

anden måde. Interessepunktet bliver dermed, hvordan identiteter kommer til syne i 

empirien, og hvordan disse konstrueres.  

 

Som nævnt i kapitel 1 bliver debatten efter min opfattelse en diskussion af, hvorvidt Tyrkiet 

er et ’europæisk’ land. Midlet hertil iagttager jeg at være, at debatten fremstiller EU som 

essensen af ’europæisk’ og Tyrkiet som modsætningen hertil. Det er derfor min ambition at 

iagttage, hvordan EU og Tyrkiet konstrueres i debatten for herigennem at fokusere på, 

hvordan deltagerne sætter disse konstruktioner overfor hinanden, så iagttagelsen af et 

modsætnings-forhold mellem Tyrkiets identitet og EU’s identitet opstår.  

 

Dette leder frem til følgende problemformulering: 

 

”Hvordan konstrueres modsætningsforhold mellem EU’s identitet og Tyrkiets identitet i 

Forespørgselsdebat 24 af 26. marts 2009? ” 
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Kapitel 3 

Overvejelser om undersøgelsesblik 

3.1 Fra videnskabsteori og metode til analysestrategi 

I den mere traditionelle tilgang til samfundsvidenskabelige analyser i den logisk-empiriske 

eller hermeneutisk-fænomenologiske tradition refererer teori ofte til relationer forstået som 

årsager og effekter, og der søges efter en forklaring på sociale fænomener på baggrund 

heraf. Det metodologiske niveau søger her at sikre, at teorien er konsistent, samt at afgøre, 

hvad der kan undersøges på hvilke måder, og metode omhandler i høj grad indsamling af 

data (Esmark, 2005a: 10f). 

 

Efter præsentationen af min empiri og interessefelt står det imidlertid klart, at: 

 

• Min interesse er at iagttage, hvordan Tyrkiets identitet i Forespørgselsdebat 24 

konstrueres som modsætning til EU’s identitet. Jeg forudsætter ikke, at Tyrkiets identitet 

er en modsætning til EU’s identitet, men at denne kan iagttages som sådan. 

 

• Debatten har ikke nogen essens i sig selv, men fyldes med mening afhængigt af den 

kontekst, den indplaceres i. At iagttage konstruktion af identiteter i denne er et valg, jeg 

gør mig som iagttager.    

3.1.1 Socialkonstruktivismens forhold til teori og metode 

For at imødegå ovenstående anlægger specialet et socialkonstruktivistisk13 blik. Dette bliver 

flere måder et opgør med traditionel tilgang til samfundsvidenskabelig analyse, da 

konstruktivismens udgangspunkt er, at den ’sociale virkelighed’14 er socialt konstrueret, og 

der derfor ikke findes én sand virkelighed uafhængig af iagttagelse, som undersøgelser kan 

                                                      
13 Herefter kun omtalt som ”konstruktivismen”. Jeg skelner ikke mellem socialkonstruktivisme og poststrukturalisme, men 
følger den dominerende opfattelse, at disse begge omfattes af begrebet ’socialkonstruktivisme’(Esmark 2005b: 12) 
14 Der er for tale om den sociale virkelighed, da undersøgelsesgenstanden er samfundet og ikke et naturvidenskabeligt 
fænomen 
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forsøge at afdække. Fokus lægges i stedet på den konstruktion, der iagttages igennem, og 

hvordan verden fremstår heri. (Esmark, 2005b: 16). 

 

Teori skal i denne optik forstås som program for, hvordan man vil iagttage og konstruere sin 

analysegenstand (Esmark, 2005a: 11). Der formes et perspektiv på et udsnit af virkeligheden, 

og denne konstrueres således på en særlig måde (Esmark, 2005b: 12). Forholdet mellem 

teori og empiri bliver samtidig, at hensigten ikke længere er at teste teoretiske begreber 

empirisk. Empiriens rolle bliver dermed kun som empiri for den teoretiske konstruktion. 

Analysen har ikke som interesse at bekræfte teser, men at vise, hvordan noget kommer til 

syne, og eftersom analysen er en konstruktion, er konklusionen på en konstruktivistisk 

analyse altid en form for opsamling på konstruktionen (Esmark, 2005b: 12).  

 

Forskerens rolle her er derfor forskellig fra traditionelle tilgange, hvor opgaven generelt er at 

forholde sig neutralt og objektivt til sin undersøgelsesgenstand. I et konstruktivistisk blik 

findes ingen neutral forsker, fordi der forud for al analyse ligger en mængde valg, som netop 

i deres udgangspunkt er en beslutning om at vælge én mulighed blandt en mængde 

muligheder. 

 

Der opereres ikke i konstruktivismen med klart adskilte teoretiske, metodologiske og 

metodiske niveauer. Enhver konstruktivistisk undersøgelse bliver derfor en unik konstruktion 

af analysegenstanden, hvor metodologi og metode smelter sammen i det analysestrategiske 

niveau (Esmark, 2005a: 11). Begrebet analysestrategi bliver hermed centralt i relation til 

konstruktivistiske undersøgelser for at redegøre for tilgangen til analyse, samt hvilke 

kriterier undersøgelserne forpligter sig på for at sikre videnskabelighed (Andersen, 1999: 15). 

3.2 Analysestrategi 

Analysestrategi betegner udviklingen af et analytisk apparat baseret på konstruktivistiske 

tilgange, hvor udgangspunktet er, at verden bliver til i kraft af, at denne betragtes i bestemte 

perspektiver, og at verden ikke fortæller, hvordan den ønsker at blive iagttaget eller har en 

fastsat essens, som det gælder om at finde frem til (Andersen, 1999: 19f).  
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Dette analytiske apparats centrale redskab er 2. ordens iagttagelse, hvilket er Niels 

Åkerstrøm Andersens begreb for, hvordan en konstruktivistisk undersøgelse i sin analyse 

forholder sig til sin analysegenstand, og dette begreb skal derfor først forklares. 

 

3.2.1 2. ordens iagttagelse som analysestrategisk redskab   

Begrebet 2. ordens iagttagelse betyder ”iagttagelse af iagttagelser, som iagttagelser” 

(Andersen 1999: 15). For at afdække dette begreb, må det først præciseres, hvad 

”iagttagelse” betyder i analysestrategiske termer15. 

 

Iagttagelse henviser til den forskelssættende operation, hvori noget markeres i forhold til 

noget andet. Grundtanken er, at der må indsættes en forskel, som gør det muligt at sondre 

mellem ’noget’ og ’andet’, for kun på denne måde kan ’noget’ indikeres (Andersen, 1999: 

109).    

 

Andersen definerer iagttagelse således: ”at iagttage er at mærke noget inden for rammen af 

en forskel” (Andersen, 1999: 109) Dette kan illustreres på følgende måde16: 

 

Iagttagelsesoperation: 

 

                      Markeret side              Umarkeret side 

 

                                                Forskel 

 

I analysestrategiske termer er forskelle altid binære, og har en markeret inderside og en 

umarkeret yderside. Forskellen, som indsættes for at adskille inderside fra yderside, 

betegnes iagttagelsens form17. 

 

                                                      
15 Iagttagelsesbegrebet stammer fra Niklas Luhmanns systemteori. Analysestrategisk er det først og fremmest Andersen, 
som har beskæftiget sig hermed. Derfor forstås begrebet her i Andersens tilgang, hvor der fokuseres på at anvende 
begrebet som redskab frem for at bidrage til det teoretiske indhold af dette 
16 Illustrationen er frit efter Andersen, 1999: 110 
17 Med udgangspunkt i illustrationen af iagttagelsesoperationen vil specialet skrive forskelle således: ’…. / ….’, hvor 
forskellens to sider adskilles af tegnet /, som repræsenterer formen   
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Andersen skelner mellem 3 måder at sætte en forskel på (Andersen, 1999: 112f): 

• Genstande: Her sættes forskellen ved at markere ’noget’ fra ’andet’ uden at specificere, 

hvad dette ’andet’ er. Udsagnet ”Dette er en hest” skelner dermed mellem hest og alt 

andet, hvilket skrives ’hest/ikke hest’ 

 

• Begreber: Begrebsmåden relaterer til ord, der associeres med et modbegreb som sin 

modsætning. Udsagnet ”Maden er varm” fortæller således også, at maden ikke er kold, 

hvilket skrives ’varm/kold’. 

 

• 2. ordensbegreber: En særlig variant af begreber, hvor begrebsdistinktionen kan 

genindsættes på en af distinktionens sider og indikere aspekter ved den første distinktion. 

Andersen giver eksemplet ’regering/opposition’, hvor distinktionen kan genindføres, idet 

enhver regering eksempelvis kan beskrives som havende en regerende og en 

opponerende fløj.      

 

En iagttagelsesoperation kan aldrig markere begge sider af en forskel samtidigt. Da kun den 

ene side af en forskel kan markeres i én iagttagelse, bliver operationens problem, at denne 

ikke kan iagttage formen, forstået som den forskel, der indsættes til at skelne over. Dette 

betegnes i analysestrategiske termer som iagttagelsens ’blinde plet’, hvor iagttagelsen ikke 

kan se enheden i sin egen forskel, forstået som begge sider af denne, og dermed heller ikke 

kan se, hvormed der sondres (Andersen, 1999: 111). 

 

2. ordens iagttagelsen retter sig derfor mod 1. ordens iagttagelsens ’blinde plet’. Formålet er 

at iagttage enheden af den forskel, der iagttages igennem på 1. orden, altså at identificere 

formen. 2. ordens iagttagelser må derfor altid foregå i retrospektiv (Andersen, 1999, 

110f). Ved at iagttage iagttagelser retrospektivt som en operation, hvor der er indsat en 

forskel, bliver det muligt at iagttage, hvilken forskel der iagttages igennem – altså hvad 

forskellens to sider udgøres af – og hvad der placerer noget på henholdsvis den ene eller 

anden side af forskellen. Herved kan 2. ordens iagttageren iagttage forskellen (formen), som 

indsættes i 1. ordens iagttagelsen. 
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2. ordens iagttagelse er også altid en iagttagelse på 1. orden, da 2. ordens iagttagelsen selv 

indsætter en forskel for at iagttage 1. orden, og derved også selv har en ’blind plet’ 

(Andersen, 1999: 111). 

  

Jeg har i det ovenstående beskrevet det konkrete analysestrategiske redskab til brug for 

analyse og kan således nu vende tilbage til den strategiske hensigt med udviklingen af 

begrebet analysestrategi. 

3.2.2 Analysestrategiens rolle – og specialets tilgang til analysestrategi 

”Analysestrategi er ikke metoderegler, men en strategi for, hvordan man som epistemolog 

vil konstruere andres iagttagelser som objekt for egne iagttagelser mhp. at beskrive, hvorfra 

de selv beskriver” (Andersen, 1999: 14).   

 

Som det fremgår af citatet, bliver analysestrategi en måde at konditionere det blik, der 

anlægges til at iagttage undersøgelsesgenstanden, og samtidig en måde at fiksere 

kontingens i de strategiske valg, der træffes ved at udstille kontingensen, og hvilken 

betydning denne har for analysens udfald. Andersen pointerer derfor, at der for enhver 

analyse må udarbejdes en specifik strategi, som kan fungere som selvdisciplinering i relation 

til den teoretiske konstruktion (Andersen, 1999: 15). Udfordringen ligger dermed i at 

formulere en klar og konsistent analysestrategi, som analysen kan vurderes på.  

 

Specialet tilslutter sig begrebet analysestrategi i den forståelse, der præsenteres i citatet 

ovenfor såvel som den redskabsmæssige værdi af begrebet om 2. ordens iagttagelse for en 

konstruktivistisk analyse, og specialet vil gøre brug af 2. ordens iagttagelse i analysen. Hvad 

angår teoretisk konstruktion af analysegenstanden, anlægger specialet en bred forståelse af 

analyse-strategisk tilgang, hvor fokus lægges på, hvordan undersøgelsen udføres, frem for 

udelukkende på hvilke teoretiske bidrag, der bringes i anvendelse.  

 

Steen Vallentin påpeger i en artikel fra 2005, at det ud fra Andersens introduktion af 

analysestrategibegrebet ikke fremgår, hvorvidt begrebet udelukkende kan anvendes på 

teoretiske perspektiver, der kan placeres inden for en bestemt referenceramme, eller om 

begrebet snarere henviser til måden, en teori bringes i anvendelse på, end til dens konkrete 
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indhold (Vallentin, 2005: 11f). Vallentins centrale pointe er, at en bredere fortolkning af 

begrebet åbner op for flere anvendelsesmuligheder, hvor analysestrategi kan betegne en 

særlig refleksiv og konstruktivistisk bevidsthed (Vallentin, 2005: 20). En sådan anvendelse 

som refleksiv referenceramme giver mulighed for inddragelse af teoretiske perspektiver, der 

ikke nødvendigvis opererer med abstraktionsniveau på linje med systemteoriens eller ikke 

lader sig indplacere i den systemteoretiske/ diskursteoretiske ramme, som Andersen 

udvikler begrebet ud fra (Vallentin, 2005: 20f). 

 

Når jeg i starten af dette kapitel anfører, at specialet anlægger et konstruktivistisk blik, 

betyder dette dermed, at jeg forholder mig således til teoretiske bidrag generelt, at jeg ikke 

betragter disse som ”sand” viden, men derimod som forskellige måder at opfatte og 

beskrive en given genstand på. Følgelig vil et konstruktivistisk blik primært fokusere på, 

hvordan det anlagte blik får analysegenstanden til at fremstå på en særlig måde. Det er med 

dette in mente, at jeg i kapitel 4 skal redegøre for min teoretiske konstruktion og i kapitel 5 

diskutere de strategiske valg.  

 

  



18 
 

Kapitel 4 
Teoretisk konstruktion af 

analysegenstanden 

4.1 Indledning 

Dette kapitel består af 2 hoveddele. I første del fokuseres på, hvordan relationer mellem 

stater opfattes i The English School of International Relations (herefter ES) og hvilke logikker, 

der er i spil i denne forståelse af internationale relationer (herefter IR). Anden del sætter 

fokus på Neumanns begreb om den kulturelle logik ved at udfolde forskellen ’selv/anden’ og 

diskutere identitetsbegrebet for at give en teoretisk og en analysestrategisk forståelse heraf. 

   

4.2 Forståelse af internationale relationer hos The English School 

ES tager sit udgangspunkt i en opfattelse af IR som bestående af 3 elementer: internationalt 

system, internationalt samfund og verdenssamfund (Buzan, 2001: 474)18.  

 

Et internationalt system opstår, når to eller flere stater har så megen kontakt med hinanden 

og så megen indflydelse på hinandens beslutninger, at de betragter sig selv som dele af en 

helhed (Stivachtis, 2008: 18). Det centrale fokus ligger på internationalt anarkis strukturer og 

processer, hvor magtbalance opfattes at spille en central rolle (Buzan, 2001: 474). Staten er 

den højeste form for politisk autoritet, og international politik betragtes som et nul-sums spil 

om magt og overlevelse for de enkelte stater (Griffiths, 1999: 169). 

 

Et internationalt samfund udvikles, når en gruppe af stater indgår i en form for samfund i 

den forstand, at de opfatter sig selv som bundet til et sæt fælles regler og institutioner i 

deres kontakt med hinanden, og alle indgår i udarbejdelsen af disse fælles regler og 

institutioner på baggrund af en opfattelse af visse fælles interesser og værdier (Stivachtis, 

2008: 18). Grundtanken er, at stater, ligesom individer, indgår i et samfund, som de både 

                                                      
18 Jeg vælger her at oversætte begreberne til dansk. De engelske betegnelser, som stammer fra Hedley Bull, er: 
’international system’, ’international society’ og ’worldsociety’. Det er dog kun begreberne, jeg låner fra Bull, indholdet i 
redegørelsen er baseret bredt på The English School litteratur 
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selv påvirker og påvirkes af. Hvis disse stater deler en fælles identitet eller et sæt fælles 

regler og normer, vil deres forståelser heraf ikke blot konditionere deres handlinger, men 

samtidig definere en grænse for et socialt system (Buzan, 2001: 476f). 

 

Som eksempler på mulige fælles identiteter nævner Buzan religion, styringsform eller sprog, 

mens regler for diplomati eller anerkendelse af hinandens respektive suverænitet nævnes 

som eksempler på mulige fælles normer og regler.  

 

Begrebet verdenssamfund henviser til opfattelsen af globale sociale identiteter og 

grundlæggende værdier på individniveau hos hele verdens befolkning og en forståelse af, at 

disse sociale globale identiteter transcenderer traditionelle skel mellem stater og kulturer 

(Buzan 2001, 475f). 

 

ES tager sin begyndelse i 1959, hvor Hedley Bull og Martin Wight betragtes som centrale 

figurer for denne udvikling af en særlig måde at betragte og forstå IR på. Siden da har en 

mængde forskere placeret sig inden for de rammer, som navnet ES i dag dækker over. Blandt 

disse kan, udover Wight og Bull, nævnes Barry Buzan og Iver Neumann, hvis arbejde dette 

speciale vil fokusere på, samt John Vincent, Adam Watson og Richard Little. Det er imidlertid 

vigtigt at understrege, at rammerne for ES er brede. Fælles er overordnet, at de tre 

hovedbegreber opfattes at udgøre IR. Spørgsmålet for teoretikerne bliver imidlertid, hvor 

stærke elementerne er i forhold til hinanden, og hvorledes de relaterer til hinanden, hvorfor 

der ikke kan opstilles en entydig redegørelse for forholdet mellem internationalt system, 

internationalt samfund og verdenssamfund, som er fælles for hele The English School 

(Buzan, 2001: 476).  

 

Med ovennævnte skitsering af tilgangens hovedbegreber bevæger specialet sig til en kort 

redegørelse af begrebet internationalt samfund, for det er særligt i relation hertil, at ES har 

vundet anerkendelse som et væsentligt bidrag til IR-teori (Buzan, 2001: 476), og det er netop 

i udfoldelsen af dette begreb, at forskellige syn på hovedbegrebernes indbyrdes forhold 

kommer til syne. 
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4.2.1 Internationalt samfund som teoretisk begreb 

Barry Buzan finder, at begrebet internationalt samfund, hidtil har været mere udviklet som 

et historisk begreb end som et teoretisk (Buzan, 1993: 329), og at et nærmere teoretisk greb 

om internationalt samfund er nødvendigt for at undgå, at dette bliver for diffust til empirisk 

analyse (Buzan, 1993: 327). 

 

Buzan fokuserer på en klar forskel mellem et internationalt system og internationalt 

samfund. Han konstaterer, at internationalt system er det mere basale af de to, og således 

kan internationalt system eksistere uafhængigt af internationalt samfund, mens et 

internationalt samfund ikke kan eksistere uden for et internationalt system, da det er heri, at 

relationer mellem stater opstår (Buzan, 1993: 331).  

 

Hvordan et internationalt samfund så kan opstå, foreslår Buzan to forskellige opfattelser af: 

 

• Gemeinschaft-forståelse, hvor samfundet opfattes som noget organisk og traditionelt, 

som involverer bånd af fællesfølelse, fælles erfaring og fælles identitet, hvor samfundet 

udvikler sig selv, snarere end det aktivt skabes (Buzan, 1993: 333). I denne forståelse er 

internationalt samfund funderet i verdenssamfundsværdier og betragtes som en station 

på historiens vej fra anarki til netop verdenssamfund (Little, 1998: 64). 

 

• Gesellschaft-forståelse, hvor samfundet forstås som noget kontraktbestemt, konstrueret 

og bevidst organiserende, således at samfund kan skabes gennem bevidste handlinger 

(Buzan, 1993: 333). I denne forståelse er formationen af internationalt samfund staters 

rationelle svar på at skulle navigere i et internationalt system af stigende kompleksitet og 

interaktion. (Buzan, 1993: 333) 

 

Hos ES sætter Wight fælles kultur og identitet som forudsætning for et internationalt 

samfund (Buzan, 1993: 333). Wight er i Buzans termer dermed repræsentant for 

gemeinschaft-forståelse. Hedley Bull, som fokuserer på fælles interesser snarere end på 

fælles kultur, kan tilskrives en teoretisk forståelse, som er af mere gesellschaft karakter, om 

end Bull dog i sit empiriske arbejde omkring internationale samfund selv konstaterer, at 
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disse alle har været funderet på en form for fælles kultur eller elementer heraf (Buzan, 1993: 

334). 

  

Little konstaterer, at ES i dag generelt opfatter internationalt samfund i gemeinschaft-

forståelse, hvor internationalt samfund er funderet i en opfattelse af et verdenssamfund, 

som er fælles om normer og værdier (Little, 1998: 64), og hvor internationalt samfund derfor 

udvikles på statsniveau, når en gruppe af stater opfatter sig selv som homogene inden for 

rammerne af et mere heterogent internationalt system (Stivachtis, 2008: 19).  

 

Da gemeinschaft-forståelse er den dominerende ES opfattelse, og da staters opfattelse af 

fælles identitet spiller en væsentlig rolle heri, har specialet nu brug for en teoretisk 

forståelse af, hvordan identiteter konstrueres. Her inddrages Iver B. Neumanns teoretiske 

arbejde, da konstruktion af identiteter netop har været en særlig interesse hos Neumann.  

4.2.2 Den anarkiske logik og den kulturelle logik 

Også Neumann tager udgangspunkt i Bulls og Wights arbejde. For Neumann har et specifikt 

interessepunkt været, hvilke logikker der er på spil i IR. 

 

Neumann hæfter sig ved, at Wight fremhæver den kulturelle solidaritets rolle blandt 

medlemmer af et internationalt samfund, og at Bull argumenterer for, at en international 

politisk kultur gør stater mere tilbøjelige til at indgå i et internationalt samfund (Neumann & 

Welsh, 1991: 329). Imidlertid gør Neumann gældende, at selvom både Wight og Bull 

diskuterer international politisk kultur i deres arbejde, betragter de ikke denne som en 

decideret ’logik’, der opererer imellem medlemmerne af et internationalt samfund. For 

Neumann er en sådan betragtning om en kulturel logik en frugtbar forlængelse af 

opfattelsen af kultur og identitet som betydende for staters relationer med hinanden 

(Neumann & Welsh, 1991: 329). Neumann foreslår derfor, at flere logikker er på spil i IR 

samtidig, og at der kan skelnes imellem disse som den anarkiske logik og den kulturelle 

logik19. 

 

                                                      
19Neumann bruger udtrykket ’logic of anarchy’ til at beskrive den logik, jeg her oversætter til den anarkiske logik, mens den 
logik, jeg oversætter med den kulturelle logik, omtales af Neumann som ’logic of culture’ 
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Med den anarkiske logik mener Neumann: 

”the systemic anarchy of international politics necessitates certain ’rational’ forms of 

behaviour for all kinds of states, regardless of their internal peculiarities: the search for 

security, power accumulation, alliance formation, etc. In short, the logic of the system 

dictates the logic of raison d’etat (…) To avoid the perils of constant insecurity and conflict, it 

is in the interest of each sovereign state – or more specifically, the most powerful states in 

the system – to establish rules for peaceful coexistence, such as the balance of power or 

Great Power cooperation” (Neumann & Welsh, 1991: 328f). 

 

I tilføjelse til denne logik, som relaterer sig til det internationale domæne, forslår Neumann 

med udgangspunkt i ES, at logikken i et internationalt samfund også er baseret på mere 

grundlæggende værdier af social og kulturel karakter, hvad der med henvisning til Little 

ovenfor betegnes som verdenssamfundsværdier20. 

 

”This alternative source of order operates at the societal level rather than the level of the 

independent sovereign state. And, in contrast to raison d’etat, which is unique to 

interactions between sovereign states, this logic is common to all forms of human 

interaction. It is the cultural logic of ‘us and them’, of collective identity, of group 

consciousness” (Neumann & Welsh, 1991: 328). 

 

Neumanns pointe er dermed, at den kulturelle logik anvendes af stater til at identificere, 

hvilke andre stater i et internationalt system, der samtidig betragtes som medlemmer af et 

internationalt samfund under et internationalt systems rammer, og hvilke stater, der kun 

betragtes som en del af det omgivende internationale system (Stivachtis, 2008: 18). Et 

internationalt samfund udgøres dermed af en gruppering af stater som opfatter sig selv som 

homogene, og opfattelse af lighed i kultur og identitet med de andre stater i grupperingen, 

er således det redskab, hvormed stater sondrer.  

 

                                                      
20 Det bør her påpeges, at Buzan og Neumann udvikler deres tilføjelser til den eksisterende ES litteratur tidsmæssigt stort 
set samtidig, og således begge bidrager til opfattelsen af nutidig ES. Buzans og Neumanns tilføjelser har flere lighedstegn, 
men jeg inddrager begge bidrag, da jeg finder, at de hver især bidrager med begreber, som er relevante for beskrivelse af 
specialets opfattelse af IR og af analysegenstanden 
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Begrebet om den kulturelle logik, bliver dermed et centralt begreb for min iagttagelse af 

konstruktion af identiteter, og følgende afsnit vil derfor uddybe Neumanns betragtninger 

herom. 

4.3 Identitetsbegrebet – et afsnit med et teoretisk og et analysestrategisk 
formål 

Neumann anfører, som vist i citatet ovenfor, at den kulturelle logik omhandler en kollektiv 

identitetsforståelse baseret på en skelnen mellem ’os’ og ’dem’ eller hvad, der i 

entalsformen, som Neumann andetsteds anvender21, kan beskrives som en skelnen mellem 

’selv’ og ’anden’.  

 

Denne skelnen mellem ’selv’ og ’anden’ bliver særlig interessant, da dette speciale som 

tidligere nævnt tager udgangspunkt i Andersens iagttagelsesbegreb, hvor forskelle er 

binære, og hvor indsættelsen af den forskel, der skelnes over på 1. orden, kan iagttages på 2. 

orden.  

 

Neumann indsætter i ovenstående identitet som formen på forskellen ’selv/anden’. En 

operation, som tilskriver identitet til en given genstand, er således en skelnen mellem ’selv’ 

og ’anden’ – og identitetstilskrivelse som operation er derfor en iagttagelse igennem 

forskellen ’selv/anden’. Jeg skal i det følgende fokusere på, hvordan identitetstilskrivelse 

finder sted på flere niveauer, og ’selv/anden’ følgelig er et 2. ordensbegreb. Da jeg i 

specialets analyse ønsker at iagttage konstruktionen af identiteter, vil ’selv/anden’ desuden 

blive min ledeforskel22. Dette betyder, at identitetsbegrebet udover at være teoretisk vigtigt 

også er analysestrategisk vigtigt som formen på forskellen ’selv/anden’. Udfoldelsen af 

identitetsbegrebet indeholder derfor også en diskussion af begrebet ’selv’ og forholdet 

mellem ’selv’ og ’anden’ samt nogle betragtninger af, hvorledes begreberne ’selv’ og 

’identitet’ forstås i konstruktivistisk sammenhæng.  

4.4 ’Selv’ som konstruktivistisk begreb 

Ved opslag på betydning og brug af substantivet ’selv’ (Web6): 

 

                                                      
21 Se bl.a. Neumann, 1995 og Neumann, 1999 
22 Ledeforskel betegner den forskel, jeg som iagttager på 2. orden iagttager igennem, se afsnit 5.3.1 
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1: Betegnelser for et individs person eller natur 

 

Af opslaget kan udledes, at ’selv’ bruges til at betegne et individ. ’At betegne noget’ er en 

operation, som kan sættes lig iagttagelsesoperationen, ved at indsætte en forskel mellem 

dét, der betegnes, og dét, der ikke betegnes. Det, at ’selv’ er ”betegnelser for et individs 

person eller natur”, kan derfor sættes lig, at ’selv’ er iagttagelser af et individs person eller 

natur. Et individ kan iagttage sin egen person eller natur og identificere dette som individets 

’selv’, såvel som individer kan iagttage en andet individs person eller natur og identificere 

disse iagttagelser som det andet individs ’selv’.   

4.4.1 Iagttagelse af ’selv’ 

I forhold til et konstruktivistisk blik er det vigtigt at betone, at dét, der betegnes som et 

individs ’selv’, derfor ikke er et individs person eller natur, men derimod er iagttagelser af et 

individs person eller natur. Hermed kommer det konstruktivistiske blik omkring udfordringen 

i, at ’selv’ betegner et individs ’natur’. For ’natur’ betyder i ordbogsopslaget givetvis ’essens’, 

og konstruktivismens udgangspunkt er, at der netop ikke er nogen objektiv ’essens’. Ved 

specifikt at understrege, at der er tale om en iagttagelse af et individs natur, kommer ’natur’ 

til altid at være afhængigt af iagttageren og er således ikke længere objektivt. 

 

Et individs ’natur’ kan iagttages, hvis det forstås som iagttagelse af individets sociale 

handlinger. ’Natur’ er dermed for konstruktivismen ikke ’essens’ i sig selv, men summen af 

sociale handlinger, og iagttagelser af disse danner en opfattelse af det iagttagedes ’natur’. Et 

individ er således en social aktør, hvis ’natur’ er iagttagerens iagttagelse af aktørens 

handlinger. 

 

Neumann citerer Erik Ringmar for at beskrive denne forståelse:    

”it is simply not possible to say what an actor would be ”in him-, her-, or itself” since he, she, 

it can only come to exist as acting, as preparing to act, or as just having acted…. Actors insist 

in stories and nowhere else (…) We can never come up with a conclusive answer to the 

question of what we – or anyone else for that matter – “really are”, but this does not for a 

moment stop us from talking about what we or others are like” (Neumann, 1998: 222).  
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4.4.2 Fra individ til aktør – ’selv’ som social aktør 

Jeg vil fremover bruge betegnelsen ’aktør’ for at fokusere på, at det ikke kun er individer, 

som kan betragtes som aktører, også grupper, virksomheder, organisationer, stater, etc. kan 

betragtes som aktører. Begrebet aktør begrænses dog til betydningen individer og 

menneskelige kollektiver og dermed ’sociale aktører’, hvilket også er den opfattelse, 

Neumann anlægger (Neumann & Welsh: 1991: 332, Neumann, 1995: 80).  

 

En stat som social aktør betegnes således kun som en sådan i kraft af, at dennes sociale 

handlinger reelt gennemføres af individer, som agerer på entitetens vegne. En stat som 

social aktør omfatter dermed både landets regering og parlament såvel som landets 

befolkning, med den væsentlige pointe at sociale handlinger ikke kun iagttages ud fra 

individernes rolle som individer, men også som repræsentanter for den pågældende stat23.  

 

Heraf følger, at sociale handlinger ikke nødvendigvis fortæller i hvilken kontekst, disse finder 

sted. Det er således muligt for en iagttager at iagttage en hvilken som helst aktørs 

handlinger, og derigennem tilskrive en ’natur’ til en social aktør ud fra sine iagttagelser, uden 

at iagttageren på forhånd behøver at gøre sig klart, i hvilken kontekst den sociale handling 

har fundet sted. Handlinger skal derfor her forstås i bredeste forstand, således at tanker, 

verbal og nonverbal kommunikation og fysiske handlinger betegnes under ét som sociale 

handlinger. 

 

Dette får den betydning for iagttagelse af aktørens handlinger som konstituerende for dets 

’selv’, at iagttagelsen påvirkes af iagttagelsespositionen. Hermed menes, at en aktør, som 

iagttager sit eget ’selv’, har mulighed for at inddrage sine intentioner i sin iagttagelse af eget 

’selv’. En aktør, som søger at iagttage en anden aktørs ’selv’, kan derimod ikke medtage den 

iagttagede aktørs intentioner i sin iagttagelse, men kan alene udarbejde sit billede af den 

iagttagede aktørs intentioner ved at iagttage dennes sociale handlinger som kommunikation, 

ageren, beslutninger, tekster, etc.  

                                                      
23 Som ’stat’ her udlægges, er dette ord ensbetydende med ’land’, og jeg anvender disse ord som ensbetydende 
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4.4.3 Sondringer mellem ’selv’ og ’anden’ som iagttagelsesoperationer   

Ovenstående diskussion har fokuseret på ’selv’ og iagttagelse af ’selv’, men både ordene 

’selv’ og ’anden’ er blevet nævnt for at give begreb om ’selv’. Det fremgår således, at det, at 

skabe begreb om, hvad ’selv’ er, sker på baggrund af en mængde sondringer af, hvad det 

ikke er. Følgelig, når jeg i det ovenstående tilskriver ’selv’ referencepunktet ’social aktør’ i 

specialet, har jeg dermed allerede udført en iagttagelsesoperation, hvor jeg skelner mellem 

’selv’ og ’anden’ og derigennem sætter betydningen af ’selv’ til social aktør.  

 

Alle sondringer mellem ’selv/anden’ som iagttagelsesoperationer er ens, fordi de tilskriver 

identitet. For forståelsens skyld er det dog hensigtsmæssigt at fokusere på forskellige 

niveauer i identitetstilskrivelse. En sondring igennem ’selv/anden’ fastlægger i første 

omgang referencepunktet – i mit tilfælde sociale aktører – mens den efterfølgende sondring 

igennem samme forskel gør det muligt at skelne mellem elementer med samme 

karakteristika. I den første sondring sættes forskellen efter genstandsmåden, hvormed 

’selv/anden’ er ’sociale aktører/ikke sociale aktører’. I den efterfølgende sondring skelnes 

mellem elementer med samme grundlæggende karakteristika ’én social aktør/andre sociale 

aktører’, for kun herigennem lader ét ’selv’ sig markere som social aktør. 

 

Betydningen af ’selv’ er konstant i de to sondringer, men betydningen af ’anden’ ændres fra 

at være alt andet end ’selv’ i den første sondring til, at ’anden’ referer til umarkerede 

elementer med samme grundlæggende karakteristika og hermed elementer, som alle kunne 

have stået på den markerede side. Iagttagelsen af én aktør opstår således først, når denne 

gennem ’selv/anden’ adskilles fra alle de aktører, den valgte ikke iagttages som, men forud 

herfor ligger en sondring mellem ’selv/anden’ i betydningen ’noget/andet’ til at fastlægge et 

referencepunkt for ’selv’. I den første sondring skelnes dermed overordnet mellem 

’selv/anden’, mens den anden sondring skelner mere specifikt mellem et ’selv’ og ’selv-

lignende andre’. Denne sondring efter genstandsmåden til bestemmelse af referencepunktet 

bliver relevant for at kunne tale om at sætte en forskel efter, hvad Andersen kalder 

begrebsmåden. ’Selv’ har altid ’anden’ som sit modbegreb, men min pointe er blot i relation 

til forskelle sat efter begrebsmåden, at der i praksis ofte ligger en forudgående 
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forskelssætning efter genstandsmåden til bestemmelse af, hvilken ”genstand”, dén forskel, 

der er sat efter begrebsmåden, relaterer sig til.  

 

Den overordnede skelnen mellem ’selv’ og ’anden’ på genstandsmåden er en måde, hvorpå 

’noget’ identificeres i forhold til ’andet’. Den efterfølgende ’selv/anden’ sondring, hvor 

iagttageren specificerer ’selv’ blandt elementer med samme karakteristika, fastslår ’selvets’ 

identitet som ’selvets’ forskel fra ’selv-lignende anden’.  

4.5 ’Identitet’ som konstruktivistisk begreb 

4.5.1 Identitetsbegrebets betydninger 

Som diskussionen ovenfor indikerer, kan identitetsbegrebet tilskrives flere betydninger.  

 

Birgitte Poulsen nævner den filosofiske betoning af identitet, som er knyttet til en tænkning i 

forskelle, hvor ’noget’ får betydning i kraft af at være forskelligt fra noget’ andet’, og hvor 

’nogets’ identitet er lig med dets forskel fra det ’andet’, dét ikke er (Poulsen, 2005: 174). 

Samme betoning ses hos Neumann: 

 

”Identity requires difference in order to be and it converts difference into otherness in order 

to secure its own self-certainty” (Neumann, 1999: 228). 

 

”The basic value of the notion of the Other is to remind us that this is not only a positive, but 

also a negative process; a thing is perceived as much in terms of what it is not as in terms of 

what it is” (Neumann & Welsh, 1991: 331). 

 

Poulsen nævner desuden en anden forståelse af identitet som summen af en aktørs 

konkrete identifikationer med forskellige identitetspositioner24. Poulsen påpeger, at de to 

forståelser ikke er hinandens modsætninger, men blot betoner forskellige elementer af 

identitetsbegrebet (Poulsen, 2005: 174).  

 

Neumann beskriver dette således: 

                                                      
24 Poulsen omtaler begge betoninger som ’identitet’, jeg vil dog for at undgå forvirring omkring hvilken betoning, jeg referer 
til, anvende begrebet ’identitetspositioner’ 
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”I would like to suggest that the making of selves is a narrative process of identification, 

whereby a number of identities that have been negotiated in a specific context are strung 

together in an overarching story” (Neumann, 1999: 218). 

 

Identitet betegner her en proces, hvor aktøren knytter an til mulige identitetspositioner i en 

given situation, og den overordnede identitet forstås som summen af anknytninger til 

identitetspositioner i alle situationer.  

 

Denne proces ligner i alt væsentligt iagttagelsen af en aktørs ’selv’ beskrevet i forrige afsnit 

som summen af aktørens handlinger. I denne forstand er ’selv’ og ’identitet’ således 

ensbetydende, idet disse begge betegner en proces, hvor aktøren knytter an til mulige 

identitetspositioner i en given situation, fordi ’at knytte an til noget’ pr. definition er en 

handling. Hvorvidt den iagttagede aktør iagttages at knytte an til en bestemt 

identitetsposition eller ikke, bliver dermed igen iagttagerafhængigt, da dette afhænger af 

iagttagerens opfattelse af, hvilke handlinger der indikerer anknytning til en given position.   

 

’Story’ eller på dansk ’fortælling’ er det begreb, Neumann bruger til at beskrive, hvad jeg 

hidtil har omtalt som en aktørs ’natur’, og dermed aktørens ’selv’. Neumann anfører, at 

’fortælling’ er ’identitet’ eller ’selv’, således at en aktør oplever at kunne tale om at en 

overordnet ’fortælling’, som bliver mere end blot summen af tilvalgte identitetspositioner 

(Neumann, 1999: 241). Men for den udenforstående iagttager vil ’fortællingen’ netop aldrig 

blive andet end iagttagelsen af summen af sociale handlinger.  

 

Konstruktionen af ’fortællingen’25 er derfor en fortløbende proces, hvor der sker en løbende 

tilpasning af hidtidige identitetspositionsanknytninger til nye anknytningsmuligheder. 

Opfattelsen af ’fortællingen’ kan således forstås som rettesnor for hvilke nye 

identitetspositioner, der kan knyttes an til uden at komme i konflikt med de 

identitetspositioner, der allerede er knyttet an til, så der kan bevares en opfattelse af 

’fortællingen’ som kontinuerlig og sammenhængende (Neumann, 1999: 217, 219).  

                                                      
25 Jeg bruger her ’fortælling’ for at understrege, at begreberne ’selv’ og ’identitet’ her er ensbetydende 
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4.5.2 Anknytning til kollektiv identitet som proces mellem ’selv’ og ’anden’ 

De identitetspositioner, der omtales ovenfor, er kollektive identitetspositioner, som alle 

aktører som udgangspunkt har mulighed for at knytte an til. En aktørs muligheder for at 

knytte an til en kollektiv identitetsposition konditioneres imidlertid af aktørens ’andre’. 

Hermed menes, at aktørens mulighed for identifikation med en kollektiv identitet 

forudsætter, at aktørens ’fortælling’ ikke er i konflikt med ’fortællingerne’ hos de ’andre’, 

som ligeledes knytter an til denne.  

 

Således skal både aktøren og dennes ’andre’ anerkende anknytning til en kollektiv identitet, 

hvorfor ’anden’ i form af de andre aktører kommer til at spille en konstituerende rolle for 

’selv’. De ’andre’ aktører er den kontekst, hvori aktøren skaber sin ’fortælling’ og sin 

opfattelse af tilhørsforhold til en kollektiv identitet, og ligeledes er de ’andre’ aktørers 

’fortællinger’ medvirkende til at skabe aktørens opfattelse af den givne kollektive identitet 

(Neumann, 1999: 223).  

 

Anknytning til en given kollektiv identitet opfattes her som en tosidig proces, idet anknytning 

vil indgå i en aktørs konstruktion af sin ’fortælling’, men samtidig kan anknytningen forstås 

som aktørens fordring på anerkendelse af anknytningen til en kollektiv identitet fra de andre 

aktører, som abonnerer på samme kollektive identitet (Neumann, 1999: 223).  

 

En kollektiv identitet forudsætter, at et sæt af identitetspositioner er forhandlet på plads for 

denne. Såfremt en aktørs anknytning hertil skal anerkendes af de ’andre’, må aktøren altså 

knytte an på en sådan måde, at dette anerkendes af de ’andre’ og ikke konflikter med 

hverken de ’andres’ egne ’fortællinger’ eller med deres opfattelse af den aktørs ’fortælling’, 

som søger at knytte an. Neumann anfører videre, at anerkendelse af aktørens ’fortælling’ 

kun kan komme fra de ’andre’ aktører, som aktøren anerkender og respekterer som 

værende ’selv-lignende andre’ aktører i forhold til referencepunkt, hvilket betegnes som 

individets ’anerkendelsescirkel’26. Det, at en aktør betragter bestemte andre aktører som 

’selv-lignende andre’, betyder, at aktøren anerkender disse andre som værende af samme 

”slags” som aktøren selv. Neuman anfører derfor, at en stats ’selv-lignende andre’ 

                                                      
26 Anerkendelsescirkel er den direkte oversættelse af ”circles of recognition” 
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overordnet er aktører, der har de samme grundlæggende karakteristika som staten selv, og 

dermed er andre stater (Neumann, 1999: 223).  

 

At en aktør kan opnå social anerkendelse som værende i stand til at abonnere på en given 

kollektiv identitet er altså en proces mellem et ’selv’ og dettes ’andre’. Aktøren må iagttage 

de eksisterende ”medlemmer” af en kollektiv identitet som ’selv-lignende andre’ aktører, 

både i forhold til referencepunkt og i relation til disses ’andres’ anknytninger til forskellige 

identitetspositioner og dermed deres ’fortællinger’, samtidig med at de andre aktører 

iagttager aktøren som en ’selv-lignende anden’ både overordnet i forhold til referencepunkt 

og i betoningen ’fortælling’.   

4.5.3 ’Diakritika’ for kollektive identiteter 

Neumann konstaterer imidlertid, at hvordan et sæt af identitetspositioner er forhandlet på 

plads i relation til kollektive identiteter, som omtalt i ovenstående afsnit – udover at disse 

forhandles på plads af ”medlemmerne” heraf – ikke lader sig generalisere. Han lægger 

desuden vægt på, at kollektive identiteter er multifacetterede og må studeres som sådan 

(Neumann, 1996: 167).  

 

Kriterierne for anknytningsmulighederne er iagttagelsesafhængige, forstået således at der 

både hos den udenforstående aktør, såvel som blandt ”medlemmerne”, kan være forskellige 

opfattelser af, hvad den kollektive identitet egentlig omfatter, fordi ”medlemmerne” 

samtidig er en række individuelle aktører. Neumann anvender begrebet ’diakritika’ som 

betegnelse for de kriterier, som danner grænsemarkører for en given kollektiv identitet, og 

konstaterer, at disse ikke lader sig formulere teoretisk, men må undersøges empirisk for den 

enkelte kollektive identitet (Neumann, 1996: 143).  

 

Kollektive identiteter er foranderlige over tid, fordi ”medlemmerne” løbende befinder sig i 

en identitetsproces i konstruktionen af deres egen ’fortælling’ og derfor løbende foretager 

små tilpasninger af og indlæser ny mening i de identitetspositioner, de knytter an til, for at 

kunne opretholde troværdigheden i ’fortællingen’ og knytte an til nye positioner(Neumann, 

1995:80). Hvis en aktør søger at knytte an til en given kollektiv identitetsposition, må dette 

dog ske på basis af aktørens opfattelse af ”medlemmerne” af en given kollektiv identitet som 
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’selv-lignende andre’ aktører både i forhold til referencepunkt og ’fortælling’ på tidspunktet 

for anknytningsønsket. 

 

Heraf følger, at desto sværere aktøren har ved at iagttage, hvilke kriterier ”medlemmerne” 

synes at opstille for deltagelse i en kollektiv identitet, desto sværere bliver det for aktøren at 

fremstå på en sådan måde, at ”medlemmerne” kan iagttage aktøren som en ’selv-lignende 

anden’ i betydningen ’fortælling’, og desto større bliver risikoen for, at der opstår en konflikt 

mellem opfattelserne.  

 

En konflikt kan opstå, hvis aktørens ’fortælling’ ikke anerkendes som ’selv-lignende anden’ af 

”medlemmerne”. Dette efterlader aktøren med 3 muligheder: Denne kan acceptere de 

’andres’ opfattelser og dermed acceptere, at ”medlemmerne” ikke opfatter aktøren som en 

’selv-lignende anden’, eller aktøren kan opgive sin opfattelse af egen ’fortælling’ og dermed 

opgive at betragte de ’andre’ som ’selv-lignende andre’, eller aktøren kan stå ved sin 

opfattelse af egen ’fortælling’ og søge at overbevise de ’andre’ om, at aktøren har 

tilstrækkeligt med fælles træk med ”medlemmerne” til at kunne indlemmes under en given 

kollektiv identitet (Neumann, 1999: 223f). 

4.6 Opsummering af den teoretiske konstruktion 

Dette kapitel har tjent til at afdække en forståelse af identitetsbegrebet i relation til 

Neumanns begreb om den kulturelle logik såvel som en præsentation af ES.  

 

I kapitlets første del præsenterede jeg en kortfattet redegørelse af ES som den konstruktion, 

specialet møder empirien igennem, hvor IR anses for at udgøres af 3 hovedbegreber: 

Internationalt system, internationalt samfund og verdenssamfund. Jeg redegjorde videre for, 

hvordan Buzan mener at kunne identificere to forskellige forståelser af begrebet 

internationalt samfund, henholdsvis en gemeinschaft-forståelse og en gesellschaft-

forståelse. Jeg fokuserede her på, at de centrale teoretikere inden for ES overvejende kunne 

indplaceres under gemeinschaft-forståelsen, hvor opfattelser af fælles identitet og kultur 

betragtes som væsentlige faktorer til forståelsen af udviklingen af et internationalt samfund. 

Jeg introducerede derefter Neumanns overvejelser om hvilke logikker, der er på spil inden 

for IR, hvor den anarkiske logik betragtes som værende på spil på internationalt system-
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niveau, mens den kulturelle logik betragtes som værende på spil på internationalt samfund-

niveau.   

 

Den kulturelle logik er ifølge Neumann en proces, som omhandler kollektiv identitet, hvor 

anknytningen til en given kollektiv identitet bliver en proces mellem ’selv’ og ’anden’ på 2 

niveauer. I første forstand er der tale om, at en gruppe af ’andre’ konditionerer en aktørs 

mulighed for at knytte an til en kollektiv identitetsposition; begge parter skal anerkende en 

aktørs tilknytning til en bestemt kollektiv identitet. I anden forstand er der tale om, at 

”medlemmerne” af en kollektiv identitet, som hver især for hinanden er ’selv’ og ’selv-

lignende anden’, indbyrdes forhandler de identitetspositioner, som er tilgængelige for denne 

kollektive identitet. De ’diakritika’, som ifølge Neumann markerer grænsen for en given 

kollektiv identitet, konstrueres dermed i relation til de identitetspositioner, ”medlemmerne” 

samtidig knytter an til. Grænsen for den kollektive identitet er til forhandling mellem 

aktører, der anerkender hinanden som ”medlemmer” og dermed iagttager hinanden som 

’selv-lignende andre’ i betoningen referencepunkt som samme ”slags”, og i betoningen 

’fortælling’ som disses overordnede identiteter, der er udgjort af iagttagelsen af hvilke 

identitetspositioner, der i øvrigt knyttes an til. 

4.7 Analysestrategisk opsummering: Forholdet mellem ’selv’, ’anden’ og 
’identitet’  

Udfoldelsen af begreberne ’selv’ og ’identitet’ i analysestrategisk øjemed har tjent til at vise, 

hvordan begreberne sættes ensbetydende i én betoning og forskelligt betydende i en anden 

betoning. 

 

’Selv’ og ’identitet’ er således ensbetydende i betydningen ’fortælling’. Dette forstås som en 

løbende proces, hvor summen af en aktørs anknytninger til en række situationelle 

identitetspositioner skaber en overordnet ’fortælling’, som betragtes som mere end 

summen af anknytninger og som en overordnet ramme, inden for hvilken en aktør gennem 

sociale handlinger kan knytte an til fremtidige situationelle identitetspositioner. I 

forskelstermer kan denne betoning af identitet skrives som formen på forskellene 

’selv/anden’ og ’identitet/anden’. 
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Endvidere har identitet en mere abstrakt betoning som ’selv/anden’ i betoningen ’selv/ikke-

selv', som fastlægger referencepunktet for ’selv’, og som ligger forud for en skelnen mellem 

’selv’ og ’anden’. Når der skelnes mellem ’selv/anden’ på fortællingsniveau, er der i 

sondringen således fastlagt inden for hvilken ”slags”, der skelnes, og hvad de grundlæggende 

karakteristika for denne ”slags” er. 

 

’Selv’ og ’identitet’ er forskelligt betydende, hvis betoningen af identitet forstås som situa-

tionelle identitetspositioner, som aktøren knytter an til eller ønsker at knytte an til ud fra 

opfattelsen af disse positioner som ’selv-lignende’ og dermed i overensstemmelse med 

’fortællingen’, eller ikke ønsker at knytte an til, hvis positionerne betragtes som ’ikke selv-

lignende’. I forskelstermer kan forskellen her skrives ’selv/identitet’, ’identitet/identitet’. 

 

Identitetsbegrebet har altså qua sine flertydige betydningsmuligheder som formen på 

forskellen ’selv/anden’ den egenskab, at begrebet kan være ’anden’ for sig selv, hvilket kan 

illustreres således: 

  

   

          Selv      Identitet         Selv           Anden 

                      Fortælling    Identitetsposition                        Identitet          Anden    

                   

                                        Anden 

                     Selv 

                                           Anden  

                                              

                                        Selv 

                        

Identitet   Identitet 

 

   ’Selv/anden’ som 2. ordensbegreb 

    

 

 



34 
 

På aktørniveau er den yderste ramme identitet som aktørens identifikation af sit ’selv’ som 

forskellig fra ’anden’ i forståelsen andre aktører og dermed ’selv-lignende andre’. I den 

inderste ramme er det ’selvets’ skelnen mellem sit ’selv’ og ’anden’ som de 

identitetspositioner, aktøren knytter an til, altså mellem aktørens ’fortælling’ og de 

identitetspositioner, aktøren knytter an til.  

 

Forskellen kan imidlertid også hæves et niveau, hvormed den yderste ramme repræsenterer 

en skelnen mellem ’selv’ og ’anden’ for at bestemme et referencepunkt, og den inderste 

ramme derefter er en sondring på baggrund af referencepunktet, hvor der skelnes mellem 

elementer med samme karakteristika og dermed ’selv-lignende andre’. Idet forskellen 

’identitet’ kan genindføres i sig selv, er der således tale om, at ’selv/anden’ er, hvad 

Andersen omtaler som et 2. ordensbegreb (Andersen, 1999: 112f). 
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Kapitel 5 

Konkret analysestrategi – 
de strategiske valg 

5.1 Indledning 

Dette afsnit vil redegøre for den konkrete tilgang til analysen, baseret på den opstillede 

teoretiske konstruktion. Således indledes kapitlet med en kort diskussion af valget af 

teoretisk konstruktion, inden det bevæger til en operationalisering af samme, som sammen 

med præcisering af ledeforskel, iagttagelsespunkt, iagttagelsesposition og 

iagttagelsesprogram og en redegørelse for specialets tilgang til empiri og analyse udgør den 

konkrete analysestrategi. 

5.2 Valg af teoretisk konstruktion 

Specialet funderer sig på en overordnet tilgang til IR i en ES forståelse. For dette valg mener 

jeg at kunne finde flere argumenter. Først og fremmest er mit primære interessefelt 

konstruktion af identiteter på statsniveau. Alene af den årsag bliver et valg af en teoretisk 

tilgang, som netop betoner betydningen af identitetsbegrebet i staters relationer med 

hinanden meningsfuldt, da analysestrategien netop udvikles ud fra den teoretiske 

konstruktion.  

 

Det andet primære argument relaterer sig bredt til studier af IR, hvor ES i de senere år har 

vundet indpas og anerkendelse i videnskabelige kredse som et stærkt bidrag til forståelse af 

IR. Særligt i forhold til studier af EU og EU-udvidelser betragtes tilgangen som et endog 

meget stærkt bud på en IR forståelse, da denne tilgang kan forklare både EU’s position og 

ansøger-landes position i en udvidelsessituation (Ruacan: 2006: 5ff). Ruacan noterer sig 

samtidig, at forskellige andre perspektiver har kunnet levere overbevisende bud på 

forståelse af den ene side i en udvidelsessituation, men kun haft begrænset forklaringsevne 

for den anden side (Ruacan, 2006: 3f).  
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Størstedelen af bidragene fra ES har beskæftiget sig særligt med studier af Europa og EU som 

internationale samfund (Buzan 1993: 331ff). Udover fokus på identitetsbegrebets betydning 

er min motivation for at vælge en ES tilgang derfor opfattelsen blandt tilgangens 

bidragsydere af, at EU netop er et empirisk eksempel på et internationalt samfund (Buzan, 

2001: 485)27. 

 

Disse argumenter for valg af en ES tilgang betyder naturligvis ikke, at tilgangen ikke kan 

kritiseres. Konkurrerende perspektiver har som de primære kritikpunkter haft ES’s metode-

pluralisme og megen vægt på begrebet om internationalt samfund i forhold til tilgangens 

øvrige begreber. For min tilgang er disse kritikpunkter imidlertid af mindre relevans, da jeg 

ikke søger at teste teoriens begreber eller forklaringsevne, ligesom metodepluralisme ikke 

udgør et problem for konstruktivismen. Det er samtidig netop vægten på begrebet 

internationalt samfund, som gør tilgangen relevant for min konstruktion. Dermed er 

kritikpunktet her snarere, at internationalt samfund som teoretisk begreb er diffust, hvilket 

jeg søger at dæmme op for ved at fokusere på Buzans og Neumanns bidrag – bidrag der, 

som de selv påpeger, er forsøg på at gøre en tilføjelse til begrebet om internationalt 

samfund. Med Buzans og Neumanns bidrag opnås en klarere forståelse af overordnede 

karakteristika for internationalt samfund som teoretisk begreb, og Neumanns bidrag giver 

mig samtidig et fundament og nogle redskaber til at undersøge konstruktionen af identiteter 

empirisk. 

 

At sætte Neumanns bidrag i centrum er naturligvis også et strategisk valg. Neumanns fokus 

på, at identiteter og særligt ’anden’ er sociale konstruktioner, så vel som Neumanns 

udvikling af sit begreb om den kulturelle logik på baggrund af konstruktivistiske teoretikere 

(Neumann, 1999: 30ff), samt at Neumann tilkendegiver, at hans arbejde placerer sig inden 

for konstruktivismen (Neumann, 1999: 208), er alle væsentlige grunde til, at jeg opfatter 

Neumanns bidrag som et konstruktivistisk bidrag.  

 

Dermed kan jeg begrunde at anlægge et konstruktivistisk blik i specialet, både ud fra 

Vallentins forslag om refleksiv bevidsthed, og i forhold til, at det er selve den teoretiske 

konstruktion, der fordrer en konstruktivistisk og epistemologisk tilgang til analysen. 
                                                      
27 For uddybning heraf se Buzan 2001 
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Placeringen af Neumanns begreber inden for den konstruktivistiske ramme giver dermed 

mulighed for at anvende Andersens begreb om 2. ordensiagttagelse til iagttagelse af 

identitetskonstruktion uden forbehold.  Mit valg af Neumanns bidrag relaterer sig altså ikke 

blot til mulighederne for at undersøge konstruktionen af identiteter empirisk, for her kunne 

en mængde konstruktivistiske teoretiske bidrag have været anvendt, men Neumanns bidrag 

bliver mit direkte forbindelsesled mellem IR forståelse og konstruktion af identiteter og det 

analysemæssige redskab i form af  

2. ordens iagttagelse. 

5.3 Operationalisering af den teoretiske konstruktion 

Kapitel 4 har præsenteret den teoretiske konstruktion, empirien indplaceres i. Konkret 

betyder dette, at min analyse tager udgangspunkt i en opfattelse af IR i en ES forståelse, 

hvor jeg opfatter de nuværende EU medlemslande som medlemmer af et bestemt 

internationalt samfund, hvor den kulturelle logik opfattes som grænsesættende for hvilke 

stater, EU’s medlemslande betragter som en del af dette internationale samfund, og hvilke 

stater der kun betragtes som værende en del af det omgivende internationale system. 

 

EU som internationalt samfund opfattes i gemeinschaft-forståelse, således at oprettelse og 

udvikling af EU opfattes som sket på baggrund af medlemsstaternes opfattelse af en fælles 

kultur og identitet, hvor disse opfatter sig selv som relativt homogene, hvilket muliggør en 

opfattelse af kollektiv ”EU identitet”, som alle EU medlemsstater opfattes at knytte an til. 

Dette betyder, at specialet opfatter det således, at hver enkelt medlemsstat i EU har lagt en 

skelnen mellem ’selv’ og ’anden’ til grund og på den baggrund identificeret andre stater som 

værende mere ’selv-lignende andre’ end andre stater og ud fra denne opfattelse af ligheder i 

kultur og identitet har ønsket at indgå i et tættere samarbejde med disse stater, hvilket har 

ledt til oprettelsen af EU og udvidelserne heraf.  

 

Analysen tager udgangspunkt i en overordnet iagttagelse af, hvordan EU og Tyrkiet 

konstrueres i debatten. Herudfra går analysen nærmere ind i en diskussion af de elementer, 

som disse konstruktioner består af. Men iagttagelsen af deltagernes konstruktion er ikke 

objektiv, da jeg som iagttager skaber denne ud fra mit ønske om at iagttage 

modsætningsforhold mellem identiteter og ud fra den teoretiske konstruktion, hvor jeg 
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opfatter EU som et internationalt samfund. Baseret på den teoretiske konstruktion har jeg 

som således iagttager en forestilling om hvilke aspekter, der potentielt kunne tænkes at 

optræde modsætningsforhold i relation til.   

 

Jeg har tidligere nævnt Buzans eksempler på religion, styringsform og sprog som kollektive 

identiteter såvel som fælles normer og regler som aspekter, der kunne have relevans for 

begrebet internationalt samfund, og som netop kunne agere som grænsemarkører for et 

socialt system. Det er således med disse aspekter in mente, at jeg starter min analyse og 

iagttager debattens overordnede konstruktion af EU henholdsvis Tyrkiet. Den teoretiske 

konstruktion betyder derfor, at jeg ved indgangen til analysen ikke er objektiv i forhold til 

empirien, men skaber analysen gennem den teoretiske konstruktion. 

 

Den teoretiske konstruktion fungerer derved som min rettesnor for analysens 

indgangsvinkel, både ud fra ovennævnte aspekter, men også i forhold til det niveau, jeg 

netop leder efter debattens konstruktioner på. Hermed menes, at siden min teoretiske 

konstruktion omhandler statsniveau og sætter stater som menneskelige kollektiver, der 

udgøres både af regering såvel som befolkning, iagttager jeg ikke, hvordan EU’s 

medlemslandes eller Tyrkiets regeringer og befolkninger måtte konstrueres hver for sig, men 

samler disse i en overordnet iagttagelse, som inkluderer begge disse elementer.  

 

Samtidig har min teoretiske konstruktion af identitet som enheden af forskellen 

’selv/anden’ og min inddragelse af iagttagelsesbegrebet givet nogle mere konkrete 

redskaber til analysen. Som en del af den konkrete analysestrategi skal jeg nu præcisere 

disse i forhold til begreberne om ’selv’, ’anden’ og ’identitet’ 

5.3.1 Ledeforskel 

Det væsentligste at præcisere er ledeforskellen. Hermed menes den overordnede forskel, 

jeg som 2. ordensiagttager iagttager igennem, når jeg i analysen konstruerer andres 

iagttagelser som objekt for egne iagttagelser. Idet min hensigt er at iagttage konstruktioner 

af identitet, bliver min ledeforskel således ’selv/anden’ i betydningen ’noget/andet’, hvor jeg 

helt konkret iagttager empirien som ’identitetskonstruerende/andet’, for kun herigennem 

kommer identitetskonstruktioner til syne i debatten. Min iagttagelse er således en 1. ordens 
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iagttagelse af identitetskonstruktioner, men samtidig en 2.ordens iagttagelse igennem 

’selv/anden’ af, hvordan deltagerne konstruerer identitet på 1. orden. 

5.3.2 Iagttagelsespunkt 

Iagttagelsespunktet for analysen er som nævnt Forespørgselsdebat 24. I ’selv/anden’ termer 

er jeg i forhold til referencepunktet således et ’selv’ i social aktør forstand, der iagttager en 

gruppe af ’andres’ konstruktion af identiteter, som konstruktion af identiteter. Hermed 

menes, at jeg iagttager de enkelte deltageres sociale handlinger i form af indlæg som 

elementer, der tilsammen udgør debattens konstruktion af identiteter. Disse ’andre’ er ’selv-

lignende andre’ eller blot‘ andre’, afhængigt af referencepunkt. De er ’selv lignende andre’, 

da de ligeledes er sociale aktører, og de er hver især for hinanden ’selv-lignende andre’ i 

kraft af at være sociale aktører og medlemmer af Folketinget. Siden jeg ikke er medlem af 

Folketinget og ej heller er deltager i debatten, er deltagerne for mig som ’selvet’ imidlertid 

kun ’andre’ med dette referencepunkt. Da jeg iagttager udskriftet af debatten, er jeg derfor 

et ’selv’ som iagttager en gruppe af ’andres’ sociale handling i form af en tekst. 

5.3.3 Iagttagelsesposition  

Iagttagelsespunktet, i.e. udskriftet af debatten, er således konstant. Imidlertid er 

iagttagelsespositionen åben for variation, fordi min ledeforskel er et 2. ordensbegreb. Dette 

betyder, at der er mulighed for at undersøge identitetskonstruktion på flere niveauer. Denne 

kan således både iagttages på overordnet abstrakt niveau i forhold til fastlæggelse af 

referencepunkter for en given forskel, såvel som på et aktørniveau (’fortællingsniveau’), hvor 

der kan skelnes i forhold til ’selv-lignende’ andre, eller der kan skelnes på 

identitetspositionsniveau. ’Selv/anden’ forskellen lader sig dermed ikke på forhånd 

fastlægge på et givent niveau, og analysen vil benytte sig af netop denne mulighed for at 

bevæge sig mellem flere niveauer for iagttagelsespositioner for dermed netop at opnå mere 

nuancerede iagttagelser af konstruktion af identiteter. 

5.3.4 Iagttagelsesprogram    

Min ledeforskel er ’selv/anden’ for at iagttage identitetskonstruktioner. I analysen må 

imidlertid også fokuseres på, hvilke forskelle deltagerne iagttager igennem på 1. orden, så 

jeg som 2.ordensiagttager kan iagttage, hvad formen på disse forskelle udgøres af, for 
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dermed at kunne iagttage, hvorledes konstruktionen af identiteter opstår. Det er igennem 

disse indsættelser af forskelle, deltagernes iagttagelser sker. Disse forskelle kan derfor ikke 

som min ledeforskel kan lade sig fastsætte på forhånd, men kommer først til syne i analysen. 

Da ’selv/anden’ er et 2.ordens begreb, har deltagerne mulighed for at iagttage igennem den 

samme forskel, som jeg selv iagttager igennem, men de kan også iagttage gennem andre 

forskelle, som for mig overordnet bliver ’selv/anden’ konstruktioner, da jeg iagttager 

gennem en forskel, som netop gør, at identitetstilskrivelse og dermed konstruktion af 

identitet er dét, som kommer til syne i min iagttagelse. 

 

Med ovenstående præciseringer af den teoretiske konstruktion og operationaliseringen 

heraf i forhold til iagttagelsesbegrebet, skal specialet nu som den sidste del af den konkrete 

analysestrategi beskæftige sig med nogle afsluttende betragtninger af tilgang til empiri og 

analyse.  

5.4 Specialets tilgang til empiri 

En behandling af en forespørgsel i Folketinget er underlagt Folketingets forretningsordens 

regler for forespørgsler og forhandlinger for bl.a. tiltaleformer og talerrækkefølge28. Da jeg 

søger at danne mig et overordnet billede af indholdet i debatten og har til hensigt at iagttage 

identitets-konstruktion på tværs af partiskel og individuelle holdninger og derfor på tværs af 

indlæggene, vil jeg dog ikke gå nærmere ind i en redegørelse for disse regler, men på basis af 

bilag 1, hvor der ikke er bemærkninger fra formanden, som indikerer, at disse regler skulle 

være blevet brudt, sætte som forudsætning af disse regler er overholdt29.  

 

Forespørgselsdebatter er åbne for alle Folketingets medlemmer, hvorfor alle Folketings-

medlemmer, som måtte ønske at komme med indlæg, har haft mulighed herfor. Specialet 

tillader sig derfor at forudsætte, at alle Folketingsmedlemmer, som netop måtte have ønsket 

det, har benyttet sig af denne mulighed. Specialet konstaterer samtidig, at Folketingets 

formand ikke i debatten tilkendegiver, at nogen skulle have opbrugt eller overskredet deres 

taletid. Dette opfattes således, at alle Folketingsmedlemmer grundlæggende har haft 

mulighed for at udtrykke sig i det omfang, de har ønsket. 

                                                      
28 Se bilag 2d 
29 Formanden gør bemærkninger til, hvornår forslag til vedtagelse må læses op, og til hvordan man tiltaler andre 
folketingsmedlemmer i indlæg 11 og 111, men disse vurderes som uvæsentlige for et overblik over debatten 



41 
 

 

At antallet af indlæg og mængden af forbrugt taletid vil være forskellig fra parti til parti, 

sætter jeg samtidig som en præmis for enhver Folketingsdebat, idet forskelle i partiernes 

størrelse nødvendigvis betyder, at forskelle i mængden af taletid pr. parti samlet og antallet 

af indlæg altid vil forekomme, hvis samtlige Folketingets 179 medlemmer deltog. Som det 

ses af bilag 2e, er der en overvægt af indlæg og deltagere fra Dansk Folkeparti, mens Liberal 

Alliance på den anden side slet ikke er repræsenteret. Forskelligheden i antallet af deltagere 

og i antallet af indlæg betragtes jf. ovenstående imidlertid ikke som et metodisk problem i 

min opfattelse.  

 

Desuden er det ikke hensigten at give indtryk af, at analysens iagttagelser på nogen måde er 

generalisérbare udover debatten.  Min hensigt er iagttagelse af identitetskonstruktioner i 

debatten, hvilket nødvendigvis må være en iagttagelse, der baserer sig på debattens 

indhold. Da indlæggene udgør debattens indhold kan antallet af indlæg fra en bestemt 

vinkel, deltager eller parti derfor medføre, at den overordnede iagttagelse påvirkes heraf. 

Hermed menes, at analysen gennem den opbyggede konstruktion af genstanden fremhæver 

de dele af empirien, som findes relevante for problemstillingen, og alle indlæg dermed ikke 

er lige relevante for analysens interesse.  Således er det udelukkende konstruktionen af 

analysegenstanden, som er betydende for analysen og ikke såkaldte ’objektive kriterier’ - 

hvilket er selve kernen i den konstruktivistiske tilgang og derfor ikke regnes for et metodisk 

problem i dette blik.  

5.5 Specialets tilgang til analyse 

Analysen beskæftiger sig udelukkende med debatten som tekst, hvorfor analysen får 

karakter af tekstanalyse. Interessepunktet udgøres alene af det indholdsmæssige niveau i 

deltagernes indlæg, som disse er gengivet i udskriften af debatten. Dermed gælder også, at 

analysen ikke vil tage højde for brugen af nonverbal kommunikation eller brug af 

fysisksproglige virkemidler, som ironi, tonefald, etc., som en analyse af den fysiske debat 

sandsynligvis ville have gjort.  

 

I relation til typer af tekstanalyse vælger jeg en tekstnær tilgang inspireret af både nykritisk 

tekstanalyse såvel som løst inspireret af talehandlingsanalyse og dekonstruktion som 
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fremgangs-måde i den forstand, at analysen vil søge at dekonstruere enkelte begrebers 

betydning for dermed at fokusere på meningsbetydninger i anvendelsen heraf30. Nærlæsning 

af teksten må derfor fremhæves som redskab til analysen, og endvidere må det betones, at 

teksten betragtes som et selvstændigt værk uafhængigt af andre tekster eller øvrige 

omgivelser. Alle elementer til analyse betragtes derved som tilstedeværende i teksten, og 

min opgave som iagttager er følgelig at fremhæve elementernes betydning i forhold til 

interessefeltet. Forståelsen af teksten opstår således udelukkende i min iagttagelse af 

teksten. Fokus lægges dermed således også på forståelsen af indholdet af de enkelte 

sproglige udsagn og på den konstruktion, der skabes ved at iagttage disse udsagn som 

iagttagelser. 

 

Analysen byder således hverken på en fuldstændig gennemgang af debattens indlæg eller 

kommer ind på samtlige emner, debattens deltagere måtte tage op. Analysen vil naturligvis 

berøre de centrale emner men kun i den forstand, at disse er relevante for iagttagelsen af 

konstruktion af identiteter. Hermed menes, at jeg som iagttager sondrer mellem, hvad der 

betragtes som relevante emner at tage op på baggrund af den teoretiske konstruktion af 

analysegenstanden, som kapitel 4 har opbygget. 

 

Vægten lægges endvidere konkret på udsagnene frem for deltagerne – de citeres med navn, 

men de citeres alene for udsagnets betydning for konstruktion af identiteter. Heraf følger, at 

jeg i analysen vælger at se bort fra forhåndsviden om deltagernes politiske holdninger og 

partitilhørsforhold, og kun betragter deltagerne som netop deltagere og som medlemmer af 

Folketinget for dermed at være i stand til at danne mig et overordnet billede af, hvordan 

identiteter konstrueres i præcis F24 og kun i denne. Specialet søger dermed ikke at drage 

nogen konklusioner om, hvordan identiteter konstrueres i Folketingsdebatter generelt, eller 

hvordan deltagere individuelt eller partimæssigt konstruerer identiteter i F24 eller generelt. 

Analysens udsigelseskraft begrænses således til udelukkende det empiriske materiale, den 

iagttager.  

 

                                                      
30 Redegørelser for disse findes i Fibiger, 2008. Jeg har ladet mig inspirere af de 3 traditioner inden for litteraturanalyse i 
udviklingen af min tilgang til analysen 
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Dette kapitel har søgt at afklare tilgangen til den teoretiske konstruktion af 

analysegenstanden overordnet, såvel som de centrale begreber og redskaber, jeg anvender i 

min tilgang til analysen. I modsætning til den konkrete analyse, som kun omhandler F24, kan 

analysestrategien i sig selv overføres og anvendes på tidligere eller kommende 

forespørgselsdebatter omkring udviklingen i Tyrkiet for komparative studier af 

konstruktioner af identiteter i forespørgsels-debatter – studier der ligger som en 

umiddelbart interessant forlængelse af dette speciales undersøgelse. 

 

Med konstruktionen af analysegenstanden og den konkrete analysestrategi på plads 

bevæger specialet sig nu til analysen, som følger i Kapitel 6.  

  



44 
 

Kapitel 6 
Analyse 

6.1 Indledning 

Den teoretiske konstruktion af analysegenstanden har søgt at udfolde, hvordan identiteter 

konstrueres gennem en skelnen mellem ’selv’ og ’anden’, både på det overordnede niveau 

og i relation til forskellige identitetspositioner, herunder tilhørsforhold til kollektive 

identiteter31. 

 

Det er nu analysens hensigt at iagttage, hvordan deltagerne i debatten konstruerer 

modsætningsforhold mellem EU’s identitet og Tyrkiets identitet i Forespørgselsdebat 24. 

 

For at undersøge dette vil analysen iagttage hvilke udsagn, deltagerne i debatten 

fremkommer med vedrørende EU henholdsvis Tyrkiet, for dermed at iagttage, hvordan 

identiteter konstrueres for hver af disse32. Dernæst vil analysen se nærmere på de forskellige 

elementer i de overordnede konstruktioner af EU og Tyrkiet og iagttage, hvordan 

modsætningsforhold kommer til syne for disse. Efterfølgende vil analysen fokusere på 

centrale modsætningsforhold mellem begreber i debatten for herigennem at opnå både 

nuanceret og mere overordnet billede af, hvordan modsætningsforhold mellem identiteter 

etableres. 

                                                      
31 Generel forklarende note om tegnsætningen i analysen: 
Jeg har forsøgt at gøre analysen så læsevenlig som muligt, og dette får betydning for min brug af tegnsætning heri, for så 
vidt angår brugen af ”..”,’..’ og kursiveringer. Citater angives ”kursiveret”, herudover anvendes ”..” uden kursivering i 
betydningen ”anførselstegn”. ’..’ bruges generelt ved de teoretiske begreber ’selv’ og ’anden’, men og til at indikere andre 
ord som ’begreber’ eller når betydningen af et ord diskuteres. Kursiveringer repræsenterer altid formen på en forskel. 
Imidlertid bruges ord, som er begreber eller formen på en forskel også i sammenhænge, hvor det ikke er meningsfuldt at 
fremhæve disse ved kursiveringer eller ’..’, hvorfor tegnsætningen altså er tilpasset læsevenligheden, således at det bør 
fremgå af sammenhængen i hvilken funktion ordene bruges, når de ikke er særligt markerede.    
32 Ordene ’EU’ og ’Tyrkiet’ nævnes en mængde gange i analysen, og i alle tilfælde er der tale om, hvordan EU og Tyrkiet 
konstrueres. For læsevenlighedens skyld, vil jeg derfor kun anvende ’…’ tegn om disse ord, når der er særligt behov for at 
minde om, at der netop er tale om en konstruktion  
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6.2 Forespørgselsdebattens overordnede konstruktioner af ’EU’ og ’Tyrkiet’ 

6.2.1 Konstruktion af ’EU’ 

Idet emnet for forespørgselsdebatten er Tyrkiets udvikling, omhandler indlæggene kun i 

mindre grad direkte iagttagelser af EU. Dette betyder imidlertid ikke, at der ikke gøres 

iagttagelser af EU, for flere af de iagttagelser, der omhandler Tyrkiets muligheder for 

optagelse i EU, konstruerer indirekte EU: 

 

”Jeg og Dansk Folkeparti er af den opfattelse, at det fra starten har været en fatal 

misforståelse at indlade sig på forhandlinger med et land, der kulturelt, politisk, historisk og 

på mange andre områder afviger så mærkbart fra kernelandene, fra medlemslandene i EU, 

(..)” (Morten Messerschmidt (DF), Indlæg 2).33 

 

”Men selvom Tyrkiet måske er lidt af en duks set i mellemøstlig sammenhæng, befinder 

landet sig stadig rigtig langt nede på den demokratiske skala. Der er meget langt op for 

overhovedet at nærme sig det niveau, som landet skal befinde sig på, før et tyrkisk 

medlemskab af EU bliver realistisk (...)Hvis Tyrkiet nogensinde skal gøre sig forhåbninger om 

at blive en del af det gode selskab, skal tyrkerne og deres ledere virkelig lægge sig i selen, for 

de har meget, meget lang vej igen, før de er egnede til at blive lukket ind i varmen” (Michael 

A. Jensen (V), Indlæg 10).   

 

”(…), nemlig at EU har en meget stor betydning for fredsskabelsen, stabiliteten og den 

demokratiske udvikling i Europa” (Per Stig Møller (K), Indlæg 124). 

 

”Tyrkiet skal leve op til de krav om menneskerettigheder og demokrati, som alle andre lande 

skal leve op til, for at blive medlem af EU. 

(…)  

”Derfor er kriteriet, at vi skal sikre, at demokratiets spilleregler overholdes, at 

menneskerettighederne sikres, og at der ikke er nogen, som bruger undertrykkende metoder 

til at sikre noget, vi hævder er godt” (Per Clausen (EL), Indlæg 122). 

 

                                                      
33 Alle citater i analysen stammer fra bilag 1, udskrift af F24. Indlægsnummeringen følger nummerering i udskriftet 
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EU omtales ovenfor som ”det gode selskab” der kan ”lukke nogen ind i varmen”. Andetsteds 

i debatten omtales EU som en ”institution” og ”klub”34, mens andre deltagere refererer til EU 

som ”fællesskabet”35. Når der iagttages, skelnes der generelt ikke mellem medlemsstater 

eller under-grupperinger inden for EU. Gennem den konsekvente henvisning til EU ved brug 

af ord og udtryk, som dækker flere lande, konstruerer debatten således overordnet en 

iagttagelse af 27 medlemslande, der har grundlæggende kulturelle, historiske og politiske 

ligheder og fremstår samlet som en enhed under betegnelsen ’EU’.  

 

Desuden fokuserer debattens iagttagelser af EU på demokrati og respekt for menneske-

rettigheder som helt centrale aspekter. ’EU’ beskrives som både af stor betydning for 

stabiliteten og den demokratiske udvikling i Europa, såvel som liggende højt på en 

demokratisk skala. Hvad ’respekt for menneskerettigheder’ dækker over, kommer til syne i 

debatten ved præcisering af, hvad dette ikke betyder. Ved at beskrive den irske forfatning 

fra før 1973 og påpege, at denne giver anledning til hovedrysten i EU i dag, opnås en 

opfattelse af, hvad begrebet ’respekt for menneskerettigheder’ fra et EU synspunkt i dag 

omhandler, ved netop at beskrive modsætningen hertil og understrege, at EU har været en 

betydende kraft i ændringen væk fra denne forfatning: 

 

”Et uddannelsessystem, der fungerer under en religiøs administration, censur på bøger, 

dødsstraf, skilsmisse ikke tilladt, prævention og abort ikke tilladt, kvinder i den offentlige 

sektor må opgive deres arbejde i tilfælde af ægteskab, kriminalisering af homoseksuelle – 

disse var punkter i en forfatning, som også gjorde krav på nabostatens territorium. Men den 

her forfatning er ikke den tyrkiske. Det er en forfatning, som var den irske før 1973. Det får 

en til at tænke og ikke mindst stille spørgsmålet: Kan det virkelig passe? Ja, det kan det. Men 

Irland er heldigvis nået langt siden, bl.a. takket være EU og de krav, man har stillet fra 

fællesskabets side til de enkelte medlemslande” (Yildiz Akdogan (S), Indlæg 38). 

 

”I min indledning refererede jeg til et land, der engang havde nogle regler, der kan få os til at 

ryste på hovedet i dag – Irland. Men situationen er en anden i dag” (Yildiz Akdogan (S), 

Indlæg 42). 

 

                                                      
34 Se bl.a. bilag 1, indlæg 122 
35 Se bl.a. bilag 1, indlæg 38 og 94 
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Videre ses det, at deltagerne iagttager, at EU er berettiget til at stille visse krav med hensyn 

til demokrati og menneskerettigheder både til de nuværende medlemslande og til 

ansøgerlande. Således konstrueres EU som et fællesskab baseret på nogle grundlæggende 

principper, der har bemyndigelse fra sine medlemslande til at opstille krav, hvis nogen 

ønsker at blive indlemmet i fællesskabet: 

 

”Som jeg sagde indledningsvis, er EU’s principper klippefaste, dem kan der ikke forhandles 

om” (Michael A. Jensen (V), Indlæg 10). 

 

”Det er vel demokratiet, og det er vel menneskerettighederne, og det er vel 

Københavnskriterierne, som er afgørende for, hvorvidt Tyrkiet kan komme ind i EU eller ej” 

(Kamal Qureshi (SF), Indlæg 126). 

 

”Hvis Tyrkiet, og det synes jeg da er væsentligt, vælger at sige, at de ikke vil leve op til 

kravene, og ikke vil være med, er det jo Tyrkiets valg. Det er jo ikke sådan, at vi fra EU siger, 

at vi under alle omstændigheder vil have Tyrkiet med” (Helle Sjelle (K), Indlæg 94). 

 

Ud fra debatten kan jeg iagttage, at denne overordnet konstruerer ’EU’ som en enhed af 

medlemslande med kulturelle, historiske og politiske ligheder, som betragtes som ”det gode 

selskab”; et fællesskab som er baseret på nogle grundlæggende værdier og principper, der 

ikke er til forhandling. Disse værdier relaterer sig særligt til hensyn til demokrati og 

menneske-rettigheder, hvor EU tillægges en høj placering på den demokratiske skala og 

bemyndigelse til at opstille krav og kriterier til opfyldelse, hvis udenforstående lande skal 

kunne ”lukkes ind i varmen”.  

6.2.2 Konstruktion af ’Tyrkiet’ 

I den overordnede konstruktion af Tyrkiet iagttager jeg, at debatten synes at fokusere på nogle 

bestemte aspekter, som jeg i det følgende vil komme med eksempler på.  

 

”Tyrkiet ligger som bekendt på grænsen mellem Europa og Asien. Af den grund har landet 

enorm strategisk betydning, især sikkerhedspolitisk, men også med hensyn til 

energiforsyning og handel i øvrigt. Samtidig indtager Tyrkiet en nøglerolle som diplomatisk 

bindeled mellem de stridende parter i Mellemøsten (…) Endelig er Tyrkiet en regional 
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magtfaktor, der er med til at værne os og de øvrige lande i Mellemøsten mod Irans islamiske 

terrorregime” (Michael A. Jensen (V), Indlæg 10). 

 

”Her taler vi altså om et land, som har en kæmpe militærstyrke, et land, som i dag i mit 

billede i en eller anden grad er med til sammen med Israel at være duksedrengen i 

Mellemøsten” (Michael A. Jensen (V), Indlæg 22). 

 

”Vi har brug for Tyrkiet som bindeled til Mellemøsten, til konstruktiv dialog med Tyrkiets 

moderate islam og til at skabe en robust økonomi og velfærd i Europa” (Hanne Agersnap 

(SF), Indlæg 48). 

 

”Område for område minder Tyrkiet mere om det Mellemøsten vi kender, end om det EU, vi 

nu engang er” (Morten Messerschmidt (DF), Indlæg 6). 

 

”Tyrkiet er en vigtig samarbejdspartner for EU, og landet spiller også en vigtig rolle i NATO, 

som vi har set på det seneste, og kan også være en god rollemodel for andre muslimske 

lande” (Yildiz Akdogan (S), Indlæg 38). 

 

Som disse indlæg viser, konstater debatten, at Tyrkiet geografisk er placeret mellem Europa 

og Asien. Det er imidlertid ikke på denne sondring mellem Europa og Asien, at vægten i 

debatten lægges. Indlæggene fokuserer i højere grad på Tyrkiets mulighed for at fungere 

som bindeled mellem Europa og Mellemøsten, hvormed der indføres en skelnen 

’Europa/Mellemøsten’. Tyrkiet indplaceres samtidig på Mellemøstens side af denne forskel, 

hvormed det kan iagttages, at debatten konstruerer Tyrkiet som et mellemøstligt land i 

modsætningen til et europæisk land.   

 

Tyrkiet omtales endvidere ovenfor som en vigtig samarbejdspartner for EU, en regional 

magt-faktor, duksedrengen i Mellemøsten, et land med moderat islam og et land som kan 

være en god rollemodel for andre muslimske lande36. Netop aspekterne islam og islamisme 

bliver et andet fremtrædende tema i relation til den overordnede konstruktion af Tyrkiet, da 

                                                      
36 Jeg vælger her ikke nævne det økonomiske aspekt, da det er min iagttagelse, at dette i debatten spiller en meget 
begrænset rolle. Både når det kommer til EU og Tyrkiet, er det andre aspekter, der i højere grad fokuseres på, og det kan 
ikke umiddelbart iagttages, at der etableres modsætningsforhold mellem identiteter i debatten over formen ’økonomi’ 
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mange indlæg referer til disse aspekter i deres iagttagelser af Tyrkiet og ikke mindst Tyrkiets 

udvikling:   

 

”Så har vi i årene efter første verdenskrig oplevet et tilbageslag for islamismen med Kemal 

Atatürks reformer, og nu går det igen den modsatte vej, som om Kemal Atatürk næsten ikke 

havde eksisteret” (Jesper Langballe (DF), Indlæg 28). 

 

”Nu er det så igen på vej den anden vej, hvilket vel i og for sig kun er et vidnesbyrd om, at 

Kemal Atatürks reformer egentligt ikke var noget, der havde folkesjælen med sig. Man kan 

ikke, som han troede, sådan rive sjælen ud af et folk, og det viser sig altså nu” (Jesper 

Langballe (DF), Indlæg 106). 

 

”Landet er i gang med en islamisering fra top til bund (…) Sagen er jo den, at hvis man 

orienterer sig i de tyrkiske medier, i den tyrkiske debat, kan man se, at de krav, som EU stiller 

til Tyrkiet med hensyn til ligestilling, menneskerettigheder, demokrati, ytringsfrihed osv., 

helt generelt for mange tyrkere virker som en rød klud i ansigtet. De betragter det nærmest 

som en fornærmelse mod den nationale stolthed” (Morten Messerschmidt (DF), Indlæg 88). 

 

I ovenstående Indlæg 28, 106 og 88 skabes en konstruktion af Tyrkiet som et land med 

national stolthed og en islamistisk folkesjæl. Der skabes samtidig en iagttagelse af disse 

elementer som værende i konflikt med de reformer, som Kemal Atatürk37 indførte, og i 

konflikt med de krav, EU i dag stiller til Tyrkiet som betingelse for optagelse i EU. Endvidere 

iagttager indlæggene, at Tyrkiet bevæger sig mod islamisme og væk fra både Kemal Atatürks 

reformer og væk fra EU’s krav – og dermed væk fra EU. 

 

Andre indlæg, som ligeledes beskæftiger sig med aspekterne islam og islamisme, 

præsenterer imidlertid en anden udlægning af udviklingen:   

 

”Jeg mener, der sker store forandringer i Tyrkiet, og har været slået af hvor store 

forandringer, der faktisk sker. Det er et samfund under modernisering, og forestillingen om, 

at al islam er ens, er efter min mening forkert. Der er en afgrund til forskel på den 

                                                      
37 Blandt disse reformer kan nævnes afskaffelsen af islam som statsreligion, kvinders valgret og indførelsen af det latinske 
alfabet. (Web7) 
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demokratiske regering, vi har i Tyrkiet, og så præsteskabet i Iran f. eks. Selvom de ligger i 

nærheden af hinanden, og det begge er muslimske lande, er der jo kæmpe, kæmpe forskel. 

Det tåler ikke sammenligning, og derfor bør man nuancere sin vurdering af disse forhold” 

(Niels Helveg Petersen (RV), Indlæg 112). 

 

”Fra, at den tyrkiske hær sådan pr. definition havde mulighed for at gå ind og træffe 

afgørelser om, hvorvidt noget var i overensstemmelse med folkeånden, og om hvad, der var 

den sande sekulære tyrkiske interesse, kan vi jo i dag konstatere, at der er sket fremskridt i 

demokratisk retning” (Per Clausen (EL), Indlæg 122). 

 

”Min slutpointe er kun den her, nemlig at totalitære regimer trods alt har forandret sig 

mange steder i historiens løb, også i den islamiske verden. (…) Straffene for æresdrab er jo 

steget voldsomt i Tyrkiet i de senere år. Så der er da fremskridt, men der er også 

tilbageskridt, som jeg sagde” (Per Stig Møller (K), Indlæg 138). 

 

Her konstrueres Tyrkiet som et samfund under forandring og modernisering, hvor fokus 

lægges på en opremsning af konkrete forandringer38, som Tyrkiet iagttages at have 

gennemgået indenfor de senere år. Disse forandringer iagttages at pege i retning af, at 

Tyrkiets udvikling ikke skulle være mod islamisme, men snarere mod respekt for 

menneskerettigheder i den betydning, der blev konstrueret som EU’s opfattelse heraf 

ovenfor. Tyrkiet fremstilles dermed som en stat, som tidligere har hældet mod et totalitært 

regime, men som nu er i gang med at blive moderniseret og har en demokratisk valgt 

regering. 

 

Dermed præsenteres i debatten således forskellige opfattelser af den udvikling, Tyrkiet er i 

gang med. Det er imidlertid interessant at bemærke, at de to opfattelser af Tyrkiets udvikling 

synes at sætte lighedstegn mellem ’modernisering’ og ’reformprocesser’ og sætte disse i 

modsætning til ’islamisme’. Begge opfattelser synes dermed at markere, at der skelnes 

’modernisering/ islamisering’.  

 

Her er det samtidig interessant at bemærke, hvordan de to opfattelser af Tyrkiets udvikling 

hæfter sig ved forskellige aspekter. I de indlæg, som fokuserer på Tyrkiets udvikling mod 

                                                      
38 Se bilag 1, indlæg 38 for opremsning af konkrete reformprocesser i Tyrkiet i de senere år 
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modernisering, henvises der til de praktiske reformprocesser, landet har iværksat, mens de 

indlæg, der søger at konstruere Tyrkiets udvikling som på vej mod islamisering, henviser til 

national stolthed og folkesjæl. I ovenstående har jeg således fremlagt disse som forskellige 

opfattelser af Tyrkiets udvikling. Da indlæggene referer til forskellige aspekter af Tyrkiets 

identitet, står de imidlertid ikke i modsætning til hinanden. Hermed menes, at de deltagere, 

der iagttager en udvikling i retning af islamisering baseret på aspekterne national stolthed og 

islamistisk folkesjæl, ikke opponerer imod, at Tyrkiet i praksis har indført reformprocesser og 

er i gang med en modernisering. Omvendt bestrider de deltagere, der netop fremfører disse 

argumenter om et samfund under modernisering, ikke, at Tyrkiet har en islamistisk folkesjæl 

og en national stolthed, som kan fornærmes af de krav, EU stiller til Tyrkiet som betingelse 

for landets optagelse i EU. Modsætningen mellem indlæggene retter sig derfor ikke mod den 

overordnede konstruktion af Tyrkiet, men mod opfattelser af udviklingen i landet. 

 

Debatten konstruerer dermed ’Tyrkiet’ som et land, der ikke har medlemskab af EU, men 

også som et mellemøstligt land med moderat islam og en demokratisk valgt regering. I 

sammenligning med andre mellemøstlige lande betragtes Tyrkiet som lidt af en ”duks”, men 

sammenlignet med EU fremstilles Tyrkiet som langt nede på den demokratiske skala. Videre 

konstrueres Tyrkiet som et samfund, der på nuværende tidspunkt er under modernisering i 

kraft af reformprocesser, men som samtidig har en islamistisk folkesjæl og en national 

stolthed, som fornærmes af EU’s krav til, hvad Tyrkiet skal opfylde for at blive optaget i EU.  

 

I de to foregående afsnit, har jeg søgt at iagttage, hvordan debatten overordnet konstruerer 

henholdsvis ’EU’ og ’Tyrkiet’ med henblik på at fremhæve, hvilke aspekter og faktorer 

debatten vælger at fokusere på i disse konstruktioner. Disse aspekter skal jeg komme 

nærmere ind på i de følgende afsnit, men først vil jeg fokusere på konstruktionerne af ’EU’ 

og ’Tyrkiet’ i relation til specialets teoretiske konstruktion. 

6.3 Iagttagelser igennem forskellen ’selv/anden’ 

Allerede i flere af de citater, jeg har præsenteret i de ovenstående afsnit, kan det iagttages, 

at deltagerne i debatten indsætter en forskel, som har ’EU’ på den ene side og ’Tyrkiet’ på 

den anden side.  
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Forskellen ’EU/Tyrkiet’ er til stede i et utal af debattens indlæg og gennemgående for hele 

debatten. Det er videre et gennemgående træk, at emnet til diskussion er Tyrkiets mulighed 

for at opnå medlemskab af EU. Den forskel, der kommunikeres over på tværs af alle indlæg, 

iagttager jeg derfor som medlemskab. Lande, som har medlemskab, samles som enhed 

under betegnelsen EU, mens Tyrkiet, der ikke har medlemskab, placeres på forskellens 

anden side. Det bliver således spørgsmålet om medlemskab, der er forskellens form og 

dermed danner grænsen for, hvad der inkluderes på forskellens inderside, og hvad der 

sættes på forskellens yderside. Den grundlæggende adskillelse på formen medlemskab er for 

debatten af en så central og allestedsnærværende karakter, at jeg iagttager denne som 

konstituerende for debatten.  

 

Heraf følger i relation til konstruktionen af ’selv’ og ’anden’, at ’EU’ uden afvigelse betragtes 

som et kollektivt ’selv’ debatten igennem. ’Anden’ dermed bliver alle lande, som ikke har 

medlemskab af EU. Da Tyrkiet ikke har medlemskab af EU, indplaceres landet derfor i denne 

gruppe af ’andre’, hvormed ’Tyrkiet’ bliver ’anden’ for EU som et kollektivt ’selv’.’ Samtidig 

repræsenterer ’selv’, at de lande, der har medlemskab af EU, iagttages som en enhed.  I 

forhold til forskellen medlemskab vil’ Tyrkiet’ være en ’anden’ for ’EU’, så længe landet altså 

ikke er et EU-land. Dette betyder, at medlemskab er en forskel, som Tyrkiet har mulighed for 

at krydse over, hvis landet bliver optaget i EU. Baseret på medlemskab vil Tyrkiet i så fald, 

dermed ikke længere være ’anden’, men en del af det overordnede kollektive ’selv’. 

 

Over forskellen medlemskab i en ’selv/anden’ optik får debatten dermed tilskrevet en 

overordnet identitet til de to parter, der sondres imellem, og får samtidig opstillet et 

modsætningsforhold mellem ’Tyrkiet’ og ’EU’. Modsætningsforholdet mellem identiteter 

opstår, som det ses af ovenstående, på et grundlæggende niveau alene ved, at de to parter 

har forskellige navne, hvor en gruppe af lande samles under betegnelsen ’EU’, mens ’Tyrkiet’ 

ikke inkluderes i denne samlebetegnelse. Samtidig knyttes forskellige karakteristika til hver 

af disse parter i den overordnede konstruktion. Disse karakteristika kan betragtes som de 

identitets-positioner, som de respektive aktører iagttages at knytte an til, og som jf. kapitel 4 

medvirker til at udgøre den overordnede iagttagelse af konstruktion af identitet. Det er disse 

identitets-positioner, analysen i de følgende afsnit skal beskæftige sig mere indgående med 
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ved at se nærmere på de centrale aspekter, som blev nævnt under konstruktionerne af ’EU’ 

og ’Tyrkiet’. 

6.4 Forespørgselsdebattens iagttagelser 

6.4.1 Iagttagelser af Københavnskriterierne 

Det første af disse centrale aspekter omhandler Københavnskriterierne. Flere af citaterne 

gengivet i afsnit 6.2.1 og 6.2.2 indeholder en reference hertil både i relation til EU og Tyrkiet. 

Ligeledes sætter følgende citater fokus på Københavnskriterierne: 

 

”Tyrkiet opfylder i dag ikke betingelser for medlemskab. Tyrkiet opfylder ikke 

Københavnskriterierne, og det ved Tyrkerne godt selv; det ved man selvfølgelig, det ved vi i 

EU” (Niels Helveg Petersen (RV), Indlæg 96.) 

 

”Vi kan ikke på forhånd forudsige, hvorvidt landet på et tidspunkt ude i fremtiden vil leve op 

til EU’s fornuftige og nødvendige kriterier” (Helle Sjelle (K), Indlæg 86). 

 

”Jeg synes også bare, det er væsentligt at sige til Tyrkiet: Der er nogle krav, som I bliver nødt 

til at leve op til, og de krav slækker vi ikke på, heller ikke selv om I synes, det er nogle 

besværlige krav; hvis I vil være med i det her fællesskab, så er der nogle krav, som I er nødt 

til at leve op til” (Helle Sjelle (K), Indlæg 94). 

 

I første omgang viser også disse indlæg den basale skelnen mellem EU og Tyrkiet. I 

‘selv/anden’ perspektivet understreger disse indlæg gennem sprogbruget, at EU iagttages 

som ’selvet’, mens Tyrkiet er den ’anden’. Dette kommer tydeligt til udtryk i Indlæg 94 og 96, 

hvor forskellene ‘vi/Tyrkiet’ og ’vi’/I’ anvendes og derved skaber et modsætningsforhold 

mellem disse.  

 

I relation til identitetspositioner kan her identificeres to mulige positioner – en position, der 

berettiger til at opstille krav og kriterier, og hvorfra disse krav iagttages som fornuftige, og 

en position, hvor der skal leves op til kravene, og fra hvilken kravene kan fremstå som 

besværlige. Citaterne ovenfor indplacerer ’EU’ i den position, der giver ret til at stille krav, og 

ligeså klart indplaceres ’Tyrkiet’ som den part, der skal leve op til kravene, hvis landet ønsker 
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at få adgang til fællesskabet. Tyrkiets mulighed for at indtræde i EU konditioneres hermed af 

anknytning til den givne identitetsposition, som er forhandlet på plads blandt de nuværende 

medlemmer af EU. 

 

En anden central forskel i forbindelse med Københavnskriterierne er en sondring mellem 

Tyrkiet, som debatten iagttager landet i dag, og debattens iagttagelse af, hvordan landet vil 

fremstå, i fald Tyrkiet fuldstændig opfylder Københavnskriterierne. Denne forskel kan 

iagttages i en mængde indlæg og kan skrives ’Tyrkiet anno 2009/Tyrkiet ved 

Københavnskriteriernes fuldstændige opfyldelse’: 

 

”Men skulle Tyrkiet få gennemført alle disse reformer, få gennemført hele den proces, som vi 

forlanger af Tyrkiet, og som Tyrkiets regering selv er indstillet på at gennemføre, og skulle 

Tyrkiet så derigennem blive klar til EU, og EU samtidig blive klar til Tyrkiet, så er det givet, at 

Tyrkiet jo til den tid vil være et helt andet land end det, vi kender i dag” (Per Stig Møller (K), 

Indlæg 4). 

 

”(…) vil Tyrkiet være et helt anderledes og vestligt samfund, hvis det på et tidspunkt til punkt 

og prikke opfylder de her krav [Københavnskriterierne]” (Helle Sjelle (K), Indlæg 86). 

 

”Og først når Tyrkiet opfylder Københavnskriterierne, kan der blive tale om medlemskab. Det 

vil sige, at det Tyrkiet, der engang bliver medlem, er et andet Tyrkiet end det, vi kender i 

dag” (Niels Helveg Petersen (RV), Indlæg 96). 

 

”Men pointen er jo bare, at de indvendinger er vi enige om, og hvis Tyrkiet får rettet sig på 

alle disse områder, som der er tale om, så opfylder de jo betingelserne for at blive et 

europæisk land og for at blive medlemmer af EU, (…)” (Per Stig Møller (K), Indlæg 124). 

 

Her indsættes opfyldelse af Københavnskriterierne som formen på den forskel, der kommu-

nikeres over, og som den faktor, der dermed afgør på hvilken side af forskellen, ’Tyrkiet’ 

befinder sig. Med sondringen over opfyldelse af Københavnskriterierne opstilles igen to 

mulige identitets-positioner; nemlig en position hvor Københavnskriterierne er opfyldt, og 

en position hvor Københavnskriterierne ikke er opfyldt. Endvidere sker en sammenkobling af 

’opfyldelse af Københavnskriterierne’ med begreberne ’vestligt’ land og ’europæisk’ land, 
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hvorved det kan udledes, at et land i en position, hvor Københavnskriterierne ikke er opfyldt, 

således heller ikke er et ’vestligt’ eller ’europæisk’ land.  

 

Hermed menes, at positionen på den ene side af forskellen i iagttagelsen udgøres af aktører, 

som opfylder Københavnskriterierne, og disse indplaceres samtidig under betegnelsen 

’vestlige’ og ’europæiske’, mens ’anden’, som deltagerne iagttager, ikke opfylder 

Københavnskriterierne og dermed heller ikke er ’vestligt’ eller ’europæisk’. Igen er det 

tydeligt, hvordan debatten indplacerer henholdsvis EU og Tyrkiet i de identitetspositioner, 

som bliver tilgængelige over forskellen opfyldelse af Københavnskriterierne. EU opfylder 

Københavnskriterierne og får derfor også tillægsbetegnelserne ’vestlige lande’ og 

’europæiske lande’, mens Tyrkiet anno 2009 ikke opfylder Københavnskriterierne og derfor 

heller ikke er et ’vestligt land’ eller et ’europæisk land’. Tyrkiets mulighed for at blive ’vestlig’ 

og ’europæisk’ konditioneres dermed af landets indtræden i en identitetsposition, som igen 

er forhandlet på plads blandt de eksisterende medlemmer af EU, da der sættes lighedstegn 

mellem opfyldelse af Københavnskriterierne og ’vestlig’ og ’europæisk’, og det er EU selv, 

der har fastsat Københavns-kriterierne.   

 

Imidlertid iagttager ovennævnte indlæg ikke blot de respektive identitetspositioner, der 

bliver tilgængelige i forskellen opfyldelse af Københavnskriterierne. Der fremkommer 

ligeledes iagttagelser af, hvordan Tyrkiet skal bære sig ad for at krydse forskellen og blive 

indlemmet i EU, og dermed blive ’vestlig’ og ’europæisk’.  Indlæg 4 og 124 iagttager, at dette 

kan lade sig gøre ”såfremt Tyrkiet gennemfører reformer”, og ”hvis Tyrkiet får rettet sig på 

alle disse områder, der er tale om”. Ordene ’hvis’ og ’såfremt’ giver dermed indtryk af, at 

det iagttages som muligt for Tyrkiet at krydse forskellen opfyldelse af Københavnskriterierne. 

Således skulle Tyrkiet kunne gennemføre reformer, rette sig og opfylde 

Københavnskriterierne og blive et ‘vestligt’ og ’europæisk’ land, såvel som medlem af EU. 

For såvel medlemskab som opfyldelse af Københavns-kriterierne er der således potentielt 

mulighed for, at Tyrkiet kan krydse over forskellen og blive en ’selv-lignende anden’ på disse 

referencepunkter. 

 

Det gøres samtidig klart, at reformprocessen er en afgørende faktor for Tyrkiets muligheder 

for at opfylde Københavnskriterierne. Reformprocessen blev desuden iagttaget som det 
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centrale aspekt i den modernisering, debatten i den overordnede konstruktion af ’Tyrkiet’ 

iagttog, at det tyrkiske samfund var på vej igennem, og følgende afsnit vil derfor beskæftige 

sig nærmere med iagttagelser i forhold til reformprocessen. 

6.4.2 Iagttagelser af reformprocessen 

”EU-Kommissionen peger på, at en væsentlig udfordring for Tyrkiet er at få gennemført en 

forfatningsreform og en reform af justitsvæsnet. Derudover skal Tyrkiet fremme 

menneskerettighederne, bl.a. ytringsfriheden og religionsfriheden, og den civile kontrol med 

militæret skal styrkes 

 

(…) 

 

I den seneste tid er der sket både fremskridt og tilbageskridt. Et helt nyt og positiv fremskridt 

er åbningen af en ny kurdisk tv-kanal på nationalt tv, TRT 6. Men på andre punkter er der i 

2008 efter alt at dømme sket tilbageskridt, f. eks. har nogle ngo’er rapporteret om flere 

sager vedrørende tortur og mishandling i 2008 end i året før” (Per Stig Møller (K), Indlæg 4). 

 

”Udviklingen i Tyrkiet er ikke entydigt gået i den rigtige retning. Der er sket mange ting i 

Tyrkiet, som er positive, og ikke mindst skal vi være opmærksomme på, at tyrkisk økonomi 

altså er en meget meget stærk og meget levende økonomi, der jo fuldt og helt lever op til de 

krav, man økonomisk set kan stille til et medlem af EU. Men det er ikke entydigt positivt. Der 

er store spændinger i Tyrkiet, og der er undertiden tilbageslag” (Niels Helveg Petersen (RV), 

Indlæg 100). 

 

”De seneste år er den positive reformproces, som blev startet i Tyrkiet i 2003, gået i stå” 

(Hanne Agersnap (SF), Indlæg 48). 

 

”Går man tilbage til det tidspunkt, hvor processen startede, og det er jo længere tilbage end 

2005, er der ingen tvivl om, at Tyrkiet har bevæget sig i en retning med mere respekt for 

menneskerettighederne” (Kamal Qureshi (SF) Indlæg 24). 

 

I disse indlæg iagttager deltagerne alle reformprocessen i Tyrkiet igennem varianter af den 

samme forskel, nemlig ’fremskridt/tilbageskridt’. Da jeg tidligere har demonstreret, hvordan 

deltagerne satte lighedstegn mellem reformprocessen og modernisering, kunne formen på 
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den forskel, der kommunikeres over, når deltager iagttager igennem 

’fremskridt/tilbageskridt’, være modernisering. 

 

Ud fra hvad deltagerne faktisk lægger i betydningen af modernisering og reformprocesser, 

synes disse processer imidlertid at tillægges en betydning, hvor modernisering i praksis 

handler om at skabe et Tyrkiet, som funderes i de principper og værdier, som EU 

fællesskabet baserer sig på. Dermed vil modernisering skabe et Tyrkiet, som er foreneligt 

med EU og har mulighed for at krydse over forskellen opfyldelse af Københavnskriterierne og 

potentielt også forskellen medlemskab på grundlag af den tilsyneladende forenelighed.  

 

Jeg baserer iagttagelsen af, hvilken betydning deltagerne lægger i modernisering, på bl.a. de 

citater, som er nævnt ovenfor, hvor det fremstilles som et fremskridt, at der er blevet åbnet 

en kurdisk tv-kanal, og at Tyrkiet er i gang med en proces, der bevæger landet i en retning 

med mere respekt for menneskerettighederne. Indlæg 38, som lister en række områder som 

øget politisk stabilisering, begrænsning af militærets indblanding, forbedrede rettigheder for 

kvinder og homoseksuelle, såvel som forbedring af rettigheder for etniske og religiøse 

mindretal som klare fremskridt, bidrager ligeledes til min iagttagelse. Nævnte elementer kan 

anses for at indgå som en del af Københavnskriterierne og dermed de krav, som skal 

opfyldes for at få adgang til EU. Endnu væsentligere repræsenterer elementerne eksempler 

på de hensyn til demokrati og menneskerettigheder, som i konstruktionen af ’EU’ blev 

iagttaget at være de grundpiller, fællesskabet hviler på, og således de grundpiller, som 

samler EU’s medlemslande i dén enhed, de iagttages som.  

 

På denne baggrund er det min opfattelse, at den forskel, der kommunikeres over, når 

deltagerne iagttager forskellen ’fremskridt/tilbageskridt’, kan sættes som forenelighed med 

EU’s værdier og principper.  

 

I ’selv/anden’ blikket, betyder denne opfattelse, at deltagerne i deres iagttagelser 

konstruerer en identitetsposition med bestemte kriterier for, hvad der kræves af ’anden’ for 

at blive betragtet som en ’selv-lignende anden’. Desto mere foreneligt med EU’s principper 

og værdier et ansøger-land iagttages at være, desto mere ’selv-lignende’ vil ansøgeren 

fremstå i ’selvets’ (EU’s) iagttagelse. Når debatten iagttager fremskridt eller tilbageskridt, 
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bliver dét, de iagttager derfor, Tyrkiets fremskridt mod eller tilbageskridt fra at kunne 

iagttages som en ’selv-lignende anden’. Der skelnes dermed imellem forskellige 

identitetspositioner, som kan opfattes at ligge på en skala, hvis yderpunkter er ’fuldstændig 

selv-lignende anden’ og ’anden’. Afhængigt af hvordan størrelsen af Tyrkiets henholdsvis 

fremskridt eller tilbageskridt iagttages af deltagerne, kan dette opfattes således, at 

deltagerne indplacerer Tyrkiet i en identitetsposition på denne skala, præcis som debatten 

gav udtryk for at kunne tale om en demokratisk skala.    

 

Dette afsnit har hidtil beskæftiget sig med reformprocessen i relation til Tyrkiet. Her synes 

den holdningen i debatten at være, at Tyrkiet har været i gang med en positiv reformproces, 

men at denne ikke er fuldendt, og at Tyrkiet videre har oplevet tilbageslag, hvor processen 

iagttages nærmest at være gået i stå. Hvilken rolle, EU bør spille i forhold hertil, kan ligeledes 

iagttages af debatten: 

 

”Skal vi så bare lade være med at tænke mere over det, eller skal vi prøve at holde dem på 

sporet og kæmpe for, at de når i mål?” (Michael A. Jensen (V), Indlæg 14). 

 

”Det, der er det helt centrale, det helt afgørende og det, tyrkerne har brug for, er, at vi er 

der, at vi hjælper dem, og at vi er med til at fremme udviklingen i det rigtige spor” (Kamal 

Qureshi (SF), Indlæg 24). 

 

Deltagernes skelnen mellem EU og Tyrkiet kan ligeledes iagttages i disse indlæg via 

deltagernes konsekvente brug af ’vi’, med henvisning til det kollektive ’selv’, når der tales om 

EU og ’de’, når der tales om Tyrkiet som den kollektive ’anden’. Her bidrager denne sondring 

til at konstruere to identitetspositioner, som disse parter indplaceres i.  

 

’Selvets’ rolle konstrueres som den hjælpende og støttende part, som skal fremme udvikling 

i det rigtige spor såvel som holde den anden part fast på det rigtige spor. Den modsatte part, 

’anden’, bliver således den part, som har brug for hjælp og skal hjælpes, støttes og holdes 

fast på et spor. Der etableres hermed en forskel mellem den identitetsposition, EU iagttages 

som havende, og den identitetsposition, Tyrkiet iagttages som havende, som kan skrives 
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’hjælper/hjælpes’ eller ’støtter/støttes’. Dermed etableres der et forhold mellem to parter, 

hvor den ene part må have hjælp fra den anden part for at nå målet.    

 

Med henvisning til Indlæg 24’s omtale af ’det rigtige spor’ og i Indlæg 14 ’sporet’39 

præsenteres i indlæggene ovenfor en klar opfattelse af, hvilket spor der iagttages som det 

’rigtige’, uden det dog uddybes, hvad dette spor indeholder. Denne information fremgår 

imidlertid andetsteds i debatten: 

 

”Jeg har altså sagt det rimelig klart i min tale, at der er lang vej endnu, før Tyrkiet kommer i 

mål, men som vi også talte om før, er det, at vi holder dem på sporet og holder dem på 

demokratisk vej, bedre end alternativet” (Michael A. Jensen (V), Indlæg 36). 

 

”I forhold til Tyrkiets eventuelle kommende EU-medlemskab har vi jo klart sagt, at vi ønsker 

at holde dem på sporet i forhold til Københavnskriterierne, og i forhold til, at de mangler at 

få ryddet op i nogle ting (…)” (Michael A. Jensen (V), Indlæg 18). 

 

Det rigtige spor eller sporet præciseres i ovenstående indlæg som ’det demokratiske spor’ og 

på sporet i forhold til Københavnskriterierne. Jeg benytter i det følgende ’det demokratiske 

spor’ til at omfatte disse betydninger af ’det rigtige spor’. Det er min iagttagelse, at der er 

bred enighed i debatten, om hvad ’det rigtige spor’ overordnet er, idet alle henvisninger 

hertil relaterer til reformprocessen. Desuden udtrykkes en meget positiv holdning overfor 

’reformproces’ som begreb, hvorfor også de ændringer, der iagttages at have fundet sted i 

Tyrkiet med reform-processen, af debatten blev iagttaget som ’fremskridt’. Jeg iagttager 

dermed, at der er generel enighed i debatten om, at reformprocessen og den modernisering, 

denne iagttages at medføre, betragtes som noget positivt. Der er forskellige opfattelser af, 

hvorvidt reformprocessen kan lykkes i Tyrkiet selv med EU’s hjælp, men dette rokker 

imidlertid ikke ved, at deltagerne synes at være enige om, at ’det demokratiske spor’ er ’det 

rigtige spor’.  

 

Med introduktionen af begrebet ’det demokratiske spor’ bevæger analysen sig ind på et af 

debattens mest centrale aspekter for de overordnede konstruktioner, nemlig ’demokrati’; et 

                                                      
39 Se også bl.a. indlæg 26 
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aspekt, som spiller en afgørende rolle særligt for konstruktionen af ’EU’. I de følgende indlæg 

sættes ’demokrati’ overfor ’islam’ og ’islamisme’. ’Islam’ og ’islamisme’ er begge centrale 

aspekter for den overordnede konstruktion af ’Tyrkiets’ identitet, og forud for en nærmere 

diskussion af ’det demokratiske spor’ vil jeg derfor først fokusere på forskelle, som har 

varianter af ordene ’demokrati’ og ’sekularisering’ på den ene side og varianter af ’islam’ på 

den anden side.   

6.4.3 Iagttagelser af modsætninger til islam, islamisering og islamisme 1 

For at diskutere disse forskelle i relation til modsætningsforhold mellem identiteter må den 

generelle betydning af de begreber, som deltagerne anvender imidlertid først klarlægges, da 

betydningen af begreberne er afgørende for de modsætningsforhold, der skabes i debattens 

iagttagelser ved at indsætte disse begreber overfor hinanden. 

 

Opslag på ‘islam’, ’islamisering’ og ’islamisme’ giver følgende almindelige 

meningsbetydninger40:  

 

Islam:Islam:Islam:Islam: En af verdens store religioner. En religion med én gud, Allah og Mohammed, som hans 

profet. En religion med vægt på bl.a. bøn, bod, faste og valfart til Mekka. 

 

Islamisering:Islamisering:Islamisering:Islamisering: En proces, hvorigennem et samfund orienterer sig mod religionen islam 

 

IslamismeIslamismeIslamismeIslamisme: En nyligt opstået betegnelse for politisk islam, dvs. den opfattelse, at statens 

opbygning, lovgivning, retsvæsen etc. bør følge islamiske forskrifter. Islamismen tager 

udgangspunkt i, at Koranen er et regelsæt givet af gud. Det er menneskets opgave at forsøge 

at efterleve disse love og regler bedst muligt. Den ønskede samfundsmodel er dermed 

gudgivet. 

 

Ordene ’muslimsk’ og ’islamisk’ er almindeligvis en betegnelse for en aktørs tilhørsforhold til 

religionen islam. Som sådan har ordene ’islam’, ’muslimsk’ og ’islamisk i almindelighed 

                                                      
40Kilder: Den Store Danske – Gyldendals åbne encyklopædi, Encyclopedia Britannica, Wikipedia, Longmans dictionary of 
contemporary English og Politikens Store Fremmedordbog Jeg vælger her at lave en sammenskrivning af de forskellige 
kilder, idet jeg netop søger at angive den almindelige, gængse betydning af begreberne 
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religion som den forskel, der kommunikeres over og dermed deres umiddelbare 

modsætninger i tilhørs-forhold til andre religioner.  

 

’Islamisme’ kan imidlertid have flere referencepunkter. Ordet ’islamisme’ kan ud fra 

ovenstående have livssyn som sin forskel, hvormed fokus lægges på, at Koranen er et 

gudgivet regelsæt, som det er menneskets opgave at forvalte bedst muligt. Ordet kan dog 

også have styreform som sin forskel, hvorved ’islamisme’ repræsenterer en praktisk 

styreform, hvor religion og stat sammentænkes og smelter sammen, og religiøse ledere 

dermed også har politisk indflydelse. Ordene ’islamitisk’ og ’islamistisk’ er afledt af 

’islamisme’ og betegner således almindeligvis et tilhørsforhold eller en præference for et 

bestemt livssyn eller en bestemt styreform.  

 

Opslag på ’demokrati’ og ’sekularisering’ giver følgende almindelige betydninger41 

    

    

Demokrati:Demokrati:Demokrati:Demokrati: folkestyre, folkevælde, eller folkeligt selvstyre. En styreform, hvor befolkningen 

har den politiske magt, og hvor beslutninger træffes ved afstemning og folkevalgte 

repræsentanter. I en moderne forståelse af begrebet skelnes mellem styreform og holdning 

(livssyn).            

 

SekulariseringSekulariseringSekulariseringSekularisering: Samfundslivets frigørelse fra kirkelig indflydelse eller religion.  

I samfundsmæssig sammenhæng har det medført en adskillelse mellem kirke og stat. 

 

 

’Demokrati’ og ’sekularisering’ kan ligesom ’islamisme’ have flere referencepunkter, som 

også kan sættes som styreform eller livssyn. I forhold til livssyn vil demokrati da 

repræsentere den holdning, at alle er lige i samfundet og har ret til at stemme, og det 

således er befolkningens valg, hvorvidt religion skal have indflydelse på samfundet, mens 

’sekularisering’ som livssyn imidlertid har som opfattelse, at samfundet helt bør frigøres fra 

religiøs indflydelse42.  

 

                                                      
41 Samme kilder som fodnote 39 
42Betydningen er baseret på kilder nævnt i fodnote 39 
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’Demokratisk’ og ’sekulariseret’ kan med referencepunktet styreform opfattes således, at 

begge kan betegne en sådan. Styreformerne er ikke udelukkende for hinanden, og et land 

kan således være både ’demokratisk’ og ’sekulariseret’. De er imidlertid heller ikke 

automatisk sammenhængende. Et land med militærdiktatur vil således godt kunne beskrives 

som ’sekulært’, men kan ikke beskrives som ’demokratisk’. I forhold til debatten er det min 

iagttagelse, bl.a. ud fra indlæggene 48-64, at deltagerne deler denne opfattelse af forholdet 

mellem statsformerne ’demokratisk’ og ’sekulariseret’, men at deltagerne, når de henviser til 

EU og bruger betegnelsen ’demokratisk’ i relation hertil, tillægger dette begreb en udvidet 

betydning, som inkluderer betydningen af ’sekulariseret’.   

 

Hvad angår deltagernes anvendelse af ord, der relaterer til ’islam’, bliver billedet imidlertid 

mere uklart43. En gennemlæsning af debatten viser, at mens deltagerne i enkelte tilfælde 

synes at sondre mellem ’islam’ og ’islamisme’ og de deraf afledte ord i deres indlæg, skelner 

hovedparten af indlæggene ikke imellem de forskellige betydninger. I stedet anvendes 

begreberne på en sådan måde, at begge betydninger synes at blive inkluderet under ét i 

brugen heraf, således at eksempelvis ’islamisk’, ‘islamitisk’ og ’islamistisk’ er ensbetydende.   

 

Idet sammenblandingen af begrebsbetydninger er gennemgående for debatten44, og 

analysen netop har til hensigt at betragte debatten overordnet på debattens præmisser, må 

de generelle betydninger således vige til fordel for de betydninger, som debatten 

konstruerer. Hermed menes, at medmindre det enkelte citat direkte tilskriver en anden 

betydning, må analysen opfatte alle ord, der har rod i ordet ’islam’ som havende samme 

betydning45. ’Islamisering’ bliver for analysens iagttagelse ikke blot et samfunds orientering 

mod religionen islam alene, men også forståelsen af samme samfunds automatiske 

præference for politisk islam som livssyn og praktisk styreform gennem orienteringen mod 

religionen ’islam’. ’Islamisk’ beskriver ligeledes ikke længere blot et tilhørsforhold til en 

religion, men også en deraf følgende anknytning til politisk islam som livssyn og styreform. 

 
                                                      
43Begreber med rod i ordet ’islam’, som alle nævnes i debatten, omfatter: ’islam’, ’islamisme’, ’islamisering’, ’islamiseret’, 
’muslimsk’, ’islamitisk’ og ’islamistisk’ 
44 Se bl.a. citaterne nedenfor for eksempler herpå 
45 Jeg fravælger her at søge at klarlægge de præcise forskellige betydninger af begreberne, når disse anvendes i debatten. 
Jeg vurderer, at en sådan betydningsanalyse ikke bidrager til indsigt, da begreberne bruges uden referencepunkter i så 
mange forskellige sammenhænge og mulige betydninger, at en betydningsanalyse vil have en meget begrænset 
anvendelighed i en overordnet iagttagelse  
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Med afklaringen af den gængse betydning af de begreber, debatten anvender, såvel som af 

den betydning, deltagerne i debatten lægger i disse, kan analysen nu orientere sig mod de 

forskelle, som opstilles nedenfor. Her synes forskellen i Indlæg 116 at være 

’demokratisk/muslimsk’, mens Indlæg 118 sætter forskellen ’demokrati/islam’, og Indlæg 6 

og 58 sætter forskellen ’sekulær/islamisk’: 

 

”Jeg tror ikke, der findes et demokrati i et muslimsk land, som jeg sådan uden videre ville 

kalde demokratisk ” (Niels Helveg Petersen (RV), Indlæg 116). 

 

”Det helt elementære er jo, at der ikke kan være demokrati, hvor der er en hellig lov, som 

omstøder folkets beslutninger. Og sådan er det i islam” (Søren Krarup (DF), Indlæg 118). 

 

”Man har ligestillet de islamiske og de sekulære skoler, når det kommer til optag på 

universiteterne” (Morten Messerschmidt (DF), Indlæg 6). 

 

”Kemal Atatürk ville i 1920’erne skabe en sekulær nationalstat, hvilket er noget højest 

uislamisk” (Jesper Langballe (DF), Indlæg 58). 

 

Forskellene ’demokratisk/muslimsk’ og ’sekulær/islamisk’ etablerer en modsætning, som 

med ovenstående betydningstilskrivelse til begreber med rod i ordet ’islam’ nu ikke bliver 

med referencepunkterne styreform eller livssyn på forskellens ene side og tilhørsforhold til 

religion på den anden, men i stedet en forskel over netop formene styreform eller livssyn, 

men det lader sig dog ikke iagttage umiddelbart hvilken af disse, der kommunikeres over.  

 

Det væsentligste i forhold til opstillingen af begreberne overfor hinanden er imidlertid heller 

ikke efter min opfattelse, hvilken forskel der kommunikeres over. Formen uagtet leder 

opstillingen af begreberne ’muslimsk’ og ’demokratisk’ henholdsvis ’sekulær’ og ’islamisk’ 

overfor hinanden nemlig frem til, at disse fremstiller opfattelsen af et grundlæggende 

modsætningsforhold, hvor forskellens inderside udelukker forskellens yderside. Herved 

opstår iagttagelsen, at hvis et land er demokratisk og/eller sekulært, kan det ikke også være 

muslimsk46, og omvendt, at hvis et land er muslimsk, kan det ikke også være demokratisk 

                                                      
46 Jeg anvender blot her begrebet ’muslimsk’, idet begreberne ’muslimsk’ og ’islamisk’ nu fuldstændig er ensbetydende 
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og/eller sekulært. Derfor er der, på trods af at formen ikke kan fastlægges, ikke umiddelbart 

tvivl om, hvad der kan inkluderes på forskellens inderside, da forskellene altså skaber en 

iagttagelse af at sætte lighedstegn mellem ’demokratisk’ og ’ikke-muslimsk’, hvor ’muslimsk’ 

også i sin almindelige betydning som tilhørsforhold til en religion uden nogen forudsat 

antagelse om nogen præference for styreform eller livssyn dermed også udelukkes fra 

’demokratisk’ og/eller ’sekulær’.  

 

En sådan iagttagelse er interessant, da Tyrkiets befolkning er 98 % muslimsk47, og flere af 

debattens indlæg samtidig giver udtryk for, at Tyrkiets forfatning er sekulær, og at Tyrkiets 

parlament er demokratisk valgt: 

 

”De love, der gælder i Tyrkiet, er de love, der vedtages af et demokratisk valgt parlament, 

som har en regering, som er i overensstemmelse med parlamentets flertal. Sådan bliver 

lovgivning til i Tyrkiet, og det er jo netop også der, at det giver mening for vestlige 

regeringer at lægge pres på den tyrkiske regering for at opfylde Københavnskriterierne og 

for at gøre fremskridt i demokratisk henseende” (Niels Helveg Petersen (RV), Indlæg 120). 

 

”Tyrkiet er altså et land med frie valg” (Per Stig Møller (K), Indlæg 136). 

 

”Det er en demokratisk proces, der fører til udpegelsen af deres regering” (Niels Helveg 

Petersen (RV), Indlæg 116). 

 

For at dæmme op for modsætningen i, at Tyrkiet med debattens sondring imellem 

’demokratisk/muslimsk’ for debatten således ikke kan være demokratisk, da landet er 98 % 

muslimsk, men alligevel beskrives som havende et demokratisk valgt parlament og være et 

land med frie valg, iagttager jeg, at debatten indsætter forskellen ’demokrati/et land med 

frie valg’, hvor der indføres forskellige forståelser af, hvad ’demokrati’ egentlig dækker over. 

Ordet ’demokrati’ betyder bl.a. folkestyre og dermed frie valg, som begrebsafklaringen viste, 

men alligevel skabes et modsætningsforhold ’demokrati/demokrati’ eller mere præcist 

mellem ’demokrati i EU’ og ’demokrati i Tyrkiet’:  

 

                                                      
47 Tallet 98 % stammer fra debattens indlæg 118 – men tallet bekræftes af Udenrigsministeriets landefakta om Tyrkiet på 
www.um.dk, hvor tallet står oplyst under religion, og ’muslimsk’ betyder derfor her blot tilhørsforhold til religion 
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”Det er i hvert fald ikke et demokrati, som jeg ønsker det. Der mangler pluralisme, der 

mangler ytringsfrihed, menneskerettigheder; der er en masse problemer, som bl.a. er nogle 

af dem, man sætter op i processen og i debatterne med EU-Kommissionen med henblik på 

optagelse, sådan at Tyrkiet netop kan udvikle sig til det pluralistiske demokrati, som 

medlemsstaterne i EU er” (Hanne Agersnap (SF), Indlæg 80). 

 

Ovenstående indlæg kan oversættes til ’selv/anden’ termer, hvorved det kan iagttages, at 

’demokrati i EU’ – hos ’selvet’ – altså er pluralistisk, mens ’demokrati i Tyrkiet’ – hos den 

’anden’ – mangler pluralisme, menneskerettigheder og ytringsfrihed og har problemer, eller 

som det siges i Indlæg 116 ovenfor - ”et demokrati, som ikke uden videre kan kaldes 

demokratisk”. Dette betyder, at der i debatten skabes en forskel ’demokratisk demokrati/ 

udemokratisk demokrati’ og dermed, hvad jeg tillader mig at kalde en gradbøjning af 

’demokrati’ eller udarbejdelsen af en art skala, som præsenteret i de overordnede 

konstruktioner, hvor deltagerne altså iagttager, at ’selvet’ har ’demokratisk demokrati’, 

mens ’anden’ har ’udemokratisk demokrati’. ’Anden er dermed en ’selv-lignende anden’ i 

kraft af at have ’demokrati’ overordnet, men en ’ikke selv-lignende anden’ fordi ’andens’ 

udgave af ’demokrati’ er ’udemokratisk demokrati’. 

 

Umiddelbart iagttager Indlæg 80 således, at der lægges flere aspekter i ’demokrati’ end 

spørgsmålet om frie valg, så når der som vist ovenfor i debatten tales om at holde Tyrkiet på 

sporet, og dette spor samtidig omtales som ’det demokratiske spor’, synes dette reelt at 

skulle have betegnelsen ’det demokratisk demokratiske spor’ ud fra indlæggenes 

konstatering af, at Tyrkiet allerede har ’udemokratisk demokrati’. Debatten har endvidere 

tilkendegivet, at Tyrkiet ikke var i mål endnu med reformprocessen. Målet for 

reformprocessen kan derfor ikke være ’udemokratisk demokrati’, men må således være 

’demokratisk demokrati’; en variant af ’demokrati’, som iagttages at eksistere blandt de 

nuværende EU-lande. Det bliver derfor interessant, hvilke aspekter deltagerne i debatten 

faktisk iagttager som hørende ind under begrebet om ’demokratisk demokrati’, og jeg skal 

således nu vende tilbage til, hvad der i afsnit 6.4.2 blev iagttaget som ’det rigtige spor’, og 

som tidligere blev identificeret som ’det demokratiske spor’, men som mere altså passende 

kan betegnes som ’det demokratisk demokratiske spor’ 
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6.4.4 Iagttagelser af ’det demokratisk demokratiske spor’ 

”…, at vi tror på, at Tyrkiets udvikling i retning af mere demokrati, bedre 

menneskerettigheder, bedre rettigheder for kvinder og andet fremmes i den her proces og 

ikke det modsatte” (Kamal Qureshi (SF), Indlæg 20). 

 

”Det politiske kriterium kræver demokrati, retsstat, menneskerettigheder og beskyttelse af 

mindretal. Som nævnt af udenrigsministeren vurderer Kommissionen, at Tyrkiet i 

tilstrækkelig grad opfylder dette kriterium. Alligevel er der dog i høj grad – og det vil jeg 

gerne slå fast – plads til forbedringer. Ytringsfrihed og religionsfrihed er gode eksempler på 

rettigheder, som endnu ikke beskyttes kompromisløst i det tyrkiske samfund” (Helle Sjelle 

(K), Indlæg 86). 

 

Indlæg 20 og 86, samt førnævnte Indlæg 80 kommer således med nogle iagttagelser af, 

hvilke aspekter ’det demokratiske demokratispor’ indeholder: Demokrati, menneske-

rettigheder, pluralisme, ytringsfrihed, religionsfrihed, retsstat, beskyttelse af mindretal og 

bedre rettigheder for kvinder. 

 

Interessant er det imidlertid, at alle tre indlæg gør gældende, at de elementer, der oplistes, 

ikke er udtømmende for, hvad ’det demokratiske demokratispor’ indeholder, men blot er 

eksempler herpå. Det fremgår intetsteds af debatten, hvad deltagerne i helhed iagttager ’det 

demokratiske demokratispor’ som inkluderende. Det synes dog, at ’det demokratisk 

demokratiske spor’ dækker en nuanceret og detaljeret udlægning af aspekter relateret til 

Københavnskriteriernes politiske kriterium, hvor EU, som Indlæg 86 påpeger, i en bredere 

formulering kræver demokrati, retsstat, menneskerettigheder og beskyttelse af 

mindretalsaspekter. Den nuancerede opfattelses præcise indhold står dermed uklart, udover 

at debatten kræver en ”række rettigheder” beskyttet, hvis Tyrkiet skal kunne leve op til at 

kunne betragtes som lig de pluralistiske demokratier, som debatten iagttager 

medlemsstaterne i EU som værende. 

 

I ’selv/anden’ termer skal Tyrkiet dermed opfylde nogle bestemte betingelser for at kunne 

iagttages som en ’selv-lignende anden’ af EU. Disse betingelser omfatter 

Københavnskriterierne, mens det fulde indhold af disse betingelser ikke fremgår klart. Det 
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fremgår derfor heller ikke, om der kan sættes lighedstegn mellem opfyldelse af 

Københavnskriterierne og ’demokratisk demokrati’. Ud fra formuleringerne ovenfor og i 

debatten generelt er jeg tilbøjelig til at opfatte forholdet mellem disse således, at opfyldelse 

af Københavnskriterierne af debatten anses som en milepæl på vejen til ’demokratisk 

demokrati’, men at opfyldelse af Københavnskriterierne i sig selv ikke er tilstrækkeligt til at 

kunne påberåbe sig ’demokratisk demokrati’. Dette begreb synes dermed at række udover 

opfyldelse af Københavnskriterierne, uden at det dog er specificeret i debatten, hvad 

betingelserne så præcist bliver for at kunne påberåbe sig ’demokratisk demokrati’.  

 

I relation til den teoretiske konstruktion af kollektiv identitet, kender Tyrkiet ’diakritika’ for 

at indtræde i identitetspositionen opfyldelse af Københavnskriterierne. Tyrkiet kender 

derimod ikke de præcise ’diakritika’ for identitetspositionen ’demokratisk demokrati’, hvilket 

efterlader rum for, at Tyrkiet kan opfylde Københavnskriterierne, og dermed potentielt blive 

medlem af EU, men stadig blive betragtet som en ’ikke selv-lignende anden’ ud fra 

parameteret ’demokratisk demokrati’ af ’selvet’ EU. Dette rejser spørgsmålet om 

’demokratisk demokrati’ – hvis ’diakritika’ ikke for debattens vedkommende er klarlagt, og 

som Tyrkiet derfor kan få sværere ved at knytte an til for at fremstå som en ’selv-lignende 

anden’ og derigennem opnå mulighed for at indgå i det kollektive ’selv’ – reelt er en forskel, 

deltagerne indsætter, når disse i det større perspektiv skelner mellem ’selv’ og ’anden’? 

 

Dette spørgsmål skal analysen vende tilbage til i opsummeringen. Først vil jeg fokusere på et 

andet centralt modsætningsforhold i debatten, der også har ord med rod i ’islam’ som sin 

ene side, og som også spiller en central rolle for konstruktionen af overordnede identiteter 

for Tyrkiet og EU. 

6.4.5 Iagttagelser af modsætninger til islam, islamisering og islamisme 2 

”… når nu et kandidatland, som, siden det blev grundlagt i 1923, har sat den europæiske 

statsdannelsesmodel som sit forbillede og trods sin muslimske baggrund har formået at 

bygge et parlamentarisk system op med frie valg og et ønske om at være en del af det 

europæiske fællesskab (…)” (Yildiz Akdogan (S), Indlæg 38).  
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”Jeg siger bare, at vi vil forhindre et islamistisk Tyrkiet, vi ønsker et europæisk Tyrkiet” (Per 

Stig Møller (K), Indlæg 136). 

 

For at diskutere disse citater skal den almindelige betydning af de anvendte begreber igen 

klarlægges. Den almindelige betydning af ’muslimsk’ og ’islamistisk’ såvel som den anvendte 

betydning heraf i debatten blev diskuteret i afsnit 6.4.3 og vil derfor ikke blive gentaget her, 

mens begrebet ’europæisk’ herunder udfoldes i det gængse betydning ud fra samme kilder, 

som er anvendt til almindelig betydningsfastlæggelse tidligere: 

 

EuropæiskEuropæiskEuropæiskEuropæisk: adjektiv; vedrører Europa el. europæere; relaterer sig til eller er karakteristisk for 

kontinentet Europa eller dets folk. 

 

’Europæisk’ har, i kraft af at være et adjektiv, ikke noget entydigt referencepunkt, der på 

forhånd kan sættes som formen på en forskel, hvori begrebet indgår, og det følgende afsnit 

skal derfor søge at afklare, hvilke betydninger ’europæisk’ tillægges i debatten48. 

 

”Lad os nu få fjernet risikoen for islamisering og få en kraftigere europæisering, (…)” (Per 

Stig Møller (K), Indlæg 124 - 1).  

 

”Jamen, når tyrkerne selv siden Atatürk har ønsket at komme tættere til Europa og ønsker at 

opfylde alle betingelserne, er det så ikke bedre, at vi, den dag de gør det, har fået dem 

europæiserede i stedet for at have fået dem islamiserede?” (Per Stig Møller (K), Indlæg 124 - 

2). 

 

 Indlæg 124-2 giver udtryk for, at der ikke er nogen sammenhæng mellem Tyrkiets opfyldelse 

af ’alle betingelserne’ og ’europæiserede’, for som iagttagelsen fremstår i indlægget, vil det 

være bedre, at ’vi’, ”når Tyrkiet opfylder alle betingelserne, har fået dem europæiserede”, og 

som sådan lader iagttagelsen således muligheden for, at et Tyrkiet, som opfylder ’alle 

betingelserne’ stadig kan være islamiseret, stå åben.   

 

                                                      
48 Her vælger jeg dermed i modsætning til tidligere en betydningsanalyse i kraft af min vurdering af, at en sådan vil være 
givende for analysen, samtidig med at begreberne i relation til ’europæisk’ i debatten anvendes på en sådan måde, at 
referencepunkterne er identificerbare 



69 
 

Her introduceres et nyt begreb, som har relation til ’europæisk’; nemlig ’europæiserede’. For 

at løse op for, hvad ’europæiserede’ dækker over, kan ’betingelserne’ i første omgang søges 

afkodet gennem en anden iagttagelse fra Indlæg 124:  

 

”Men pointen er jo bare, at de indvendinger er vi enige om, og hvis Tyrkiet får rettet sig på 

alle disse områder, der er tale om, så opfylder de jo betingelserne for at blive et europæisk 

land og for at blive medlemmer af EU, (…)” (Per Stig Møller (K), Indlæg 124 - 3). 

 

Som det ses af Indlæg 124-3 omtales opfyldelse af ’betingelserne’ her som en forudsætning 

for at blive medlemmer af EU og ’blive europæisk’, og endvidere fremgår det, at 

betingelserne for at blive optaget i EU og betingelserne for ’at blive europæisk’ er de samme.  

Det kan derfor udledes, at ’betingelserne’ således må kunne sættes lig 

Københavnskriterierne, for debatten har, med reference til afsnit 6.4.3 tidligere fastslået, at 

opfyldelse af disse er afgørende for, om Tyrkiet kan optages i EU. Efter min opfattelse kan 

det derfor udledes, at det ’at blive europæisk’ og ’europæiseret’ tillægges forskellig 

betydning, hvor det ’at blive europæisk’ tilsyneladende kobles sammen med opfyldelsen af 

Københavnskriterierne, mens betydningen af ’at blive europæiseret’ fortsat er uafklaret, 

udover at ordet stilles i modsætning til ’islamiseret’. 

 

Betydningsfastlæggelsen kompliceres yderligere af en anden iagttagelse i Indlæg 124, som 

jeg citerede i kapitel 1: 

 

”Så vil jeg sige, at Tyrkiet jo i alle sammenhænge er blevet accepteret som et europæisk 

land, og det kan man diskutere geografisk osv., men det er de accepteret som. De er 

medlemmer af Europarådet, de er medlemmer af alle europæiske forsamlinger. Så den 

diskussion er jo taget for lang tid siden” (Per Stig Møller (K), Indlæg 124 - 4). 

 

I Indlæg 124-3 iagttages, at hvis Tyrkiet opfylder Københavnskriterierne, så opfylder landet 

betingelserne for at blive et europæisk land, men i 124-4 konstateres altså, at Tyrkiet i alle 

sammenhænge er blevet accepteret som et europæisk land. Hvis ’europæisk’ har samme 

betydning i begge indlæg, skaber deltageren i iagttagelserne en logisk selvmodsigelse, idet 

intet kan blive noget, det allerede er blevet, det kan kun forblive noget, det allerede er 
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blevet. Med dette in mente synes det derfor nærliggende at gøre den iagttagelse, at 

’europæisk’ og ’europæisk’ altså i de to citater har forskellig betydning. Imidlertid synes 

Indlæg 124-4 samtidig at skelne mellem ’at være europæisk’ og ’at være blevet accepteret 

som europæisk’, og der opstår således en sondring mellem disse to begreber.  

 

Analysen har i det ovenstående identificeret 5 forskellige begreber med umiddelbar 

forbindelse til ordet ’europæisk’: 

1)  ’At blive europæisk’ 

2) ’At være europæisk’ 

3) ’At være blevet accepteret som europæisk’ 

4) ’Europæisering’ 

5) ’Europæiseret’ 

Disse begrebers betydninger vil analysen i det følgende søge at komme nærmere, ud fra de 

forskelle begreberne indgår i. 

6. 4.6 Iagttagelser af betydninger af ’europæisk’ 

Først skal betydningen af de første 2 begreber præciseres. Det første af disse: ’at blive 

europæisk’, har jeg tidligere vist, kan iagttages at betyde et lands opfyldelse af Københavns-

kriterierne. Det andet begreb ’at være europæisk’ anvendes til at konstatere, at Tyrkiet er 

medlem af de europæiske forsamlinger. Dette indikerer, at når Indlæg 124-4 taler om ’at 

være europæisk’, er dette i den gængse betydning af ’europæisk’. Denne betydning blev 

præsenteret ovenfor som beskrivende noget, der er karakteristisk for Europa og dets folk, 

hvorfor formen på ’at være europæisk’ kan sættes karakteristika. Ud fra anvendelsen af 

begrebet bliver det dog ikke umiddelbart muligt at komme nærmere, hvad disse 

karakteristika er, da dette ikke fremgår eksplicit.  

 

Det 3. begreb ’at være blevet accepteret som europæisk’ kommer så i denne forbindelse til 

at få betydningen at være blevet accepteret som havende Europas og dets folks 

karakteristika. Forskellen mellem 2. og 3. begreb bliver dermed, at der i 3. begreb fokuseres 

på anerkendelse af disse karakteristika, og formen bliver dermed accept af karakteristika. 

Det interessante bliver herved netop forskellen mellem 2. og 3. begreb, hvor Indlæg 124-4 

netop lægger op til, at det kan diskuteres, hvorvidt Tyrkiet er et europæisk land, men at de 
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er accepteret som sådan. I den forstand udtrykker ’at være europæisk’ en form for 

naturlighed, hvor der ikke stilles spørgsmåls-tegn ved ’europæiskheden’, mens 3. begreb 

udtrykker en handling, nemlig accept, hvilket indikerer, at ’europæiskheden’ er til diskussion, 

men at det er besluttet at acceptere Tyrkiet som europæisk. Accept er, i kraft af at være en 

handling, noget, som er knyttet til aktører, men deltageren anvender i citatet en passivform, 

som dermed ikke fortæller, hvorfra accepten af Tyrkiet som et europæisk land kommer.  

 

For så vidt angår ’europæisering, blev ’islamisering’ tidligere tilskrevet den almindelige 

betydning af en proces, hvor et samfund orienterer sig mod religionen islam. Formen på 

forskellen ’europæisering/islamisering’ kan iagttages som proces, hvor ’europæisering’ er en 

proces, hvor et samfund orienterer sig mod Europa. Denne forståelse synes at kunne 

understøttes af et andet indlæg i debatten: 

 

”(…) men faktisk lavede vi en stor big-bang udvidelse i 2004, hvor vi fik ti nye lande i EU, og 

så fik vi to andre nye lande, og mig bekendt har de her lande reformeret sig ret så meget og 

er blevet ret velfungerende demokratiske stater. Så ja, det tog 35 år for Irland, det tog 

gennemsnitlig 10 år for de central- og østeuropæiske lande. Det kan være, at det måske 

tager 20 år for Tyrkiet – hvem ved? Men processen er sat i gang” (Yildiz Akdogan (S), Indlæg 

46). 

 

De lande, der her henvises til, er, som det fremgår, de central- og østeuropæiske lande, som 

blev optaget i 2004, samt Bulgarien og Rumænien. Når der så henvises til, at det 

gennemsnitligt tog 10 år for disse lande at gennemgå den reformproces, der gjorde dem til 

”ret velfungerende demokratiske stater”, er det efter min opfattelse med henvisning til den 

reformproces, som startede ved Berlinmurens fald og sammenbruddet af det kommunistiske 

Central- og Østeuropa, hvor ovennævnte lande gennemgik en overgang til markedsøkonomi 

og en omfattende liberalisering og demokratisering, som siden har ledt frem til, at de har 

kunnet opfylde Københavnskriterierne. Herudfra er det således min iagttagelse, at det er 

muligt at iagttage ’europæisering’ som en betegnelse for den proces, disse lande har 

gennemgået, og der skabes samtidig en direkte sammenhæng mellem ’europæisering’ og 

’demokrati’. Den almindelige betydning af ’demokrati’ blev ligeledes afdækket i afsnit 6.4.3 

og det fremgik heraf, at begrebet både kunne henvise til styreform og livssyn.  
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Begreberne ’europæisering’ og ’europæiseret’ synes ud fra ordene at være relaterede til 

hinanden, idet det første begreb er en aktiv form, som således beskriver processen, mens 

det sidste begreb er en passiv form, som kan opfattes som målet for processen og altså en 

tilstand, som nås, når processen er gennemført.  

 

I relation til styreform vil ’europæiseret’ da kunne beskrive, at styreformen ’demokrati’ er 

blevet implementeret gennem en proces i de central- og østeuropæiske lande. Livssyn i 

relation til ’europæiseret’ kan imidlertid opfattes som en betegnelse for landenes 

anknytning til de grund-tanker eller idéer, som ligger bag ved selve de praktiske processer, 

som EU i Central- og Østeuropa medvirkede til i at sætte i gang efter Murens fald og 

Østblokkens sammenbrud. EU’s støtte til reformprocessen i de central- og østeuropæiske 

lande kan i denne optik iagttages som EU’s forsøg på at overføre fællesskabets principper, 

grundtanke og idé til disse lande gennem støtte til genopbygning og reformer. Hermed kan 

EU’s støtte til reformer og genopbygning betragtes som ’europæiserings-redskaber’, 

hvorefter det i min iagttagelse bliver meningsfuldt at tale om ’europæiseret’ som en tilstand, 

lande kan nå frem til at beskrives at være i, når de ikke alene har gennemgået processen 

’europæisering’ på det rent praktiske plan, som leder dem til at opfylde 

Københavnskriterierne, men samtidig på et overordnet plan knytter an til de grundtanker og 

idéer, som fællesskabet er baseret på og bygget op omkring. Således er det EU’s måde at 

anskue statsopbygning, værdier, statsform, rettigheder, menneskesyn etc., som samles i et 

overordnet livssyn og et lands anknytning til disse anskuelser og idéer og principper såvel 

som den praktiske implementering af reformer, der betegnes ved ordet ’europæiseret’. 

 

På denne baggrund kan deltageren i citaterne 124-2 og 124-3 skelne mellem ’at være blevet 

europæiseret’ og ’at blive europæisk’. For ’at blive europæisk’ betyder så, at et ansøgerland 

rent praktisk opfylder EU’s betingelser, Københavnskriterierne. Såfremt landet imidlertid 

ikke knytter an til det livssyn, som ligger bag udformningen af kriterierne, er landet ’ blevet 

europæisk’, men ikke ’blevet europæiseret’, og ’europæiseringen’ i forståelsen proces er 

dermed ikke fuldendt. Heraf følger, at ’at blive europæisk’ relaterer sig til ’demokrati’ som 
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styreform, mens ’europæiseret’ inkluderer ’demokrati’ som styreform, men er mere 

omfattende, idet dette begreb også fordrer ’demokrati’ som livssyn49. 

 

Med betydningen af ’europæiseret’ kan dette nu sammenkobles med ’at være europæisk’ 

over formen karakteristika, for disse karakteristika kommer derved til at inkludere ikke alene 

demokrati som styreform med også som livssyn som værende karakteristisk for Europa og 

dets folk. Hermed kan Indlæg 124-4’s brug af den upersonlige passivform i beskrivelsen af 

accepten af Tyrkiet som europæisk land udlægges således, at debattens opfattelse af ’at 

være europæisk’ foranlediger, at ’Tyrkiet’ i debatten reelt ikke over formen karakteristika er 

accepteret som et europæisk land. Den ellers gennemgående brug af ’vi’ erstattes derfor i 

Indlæg 124-4 af en konstateringsform, som skaber en distance mellem ’selvet’ og accepten 

af Tyrkiet som europæisk land. ’Europæisk’ udtrykker således, at Tyrkiet skulle være en ’selv-

lignende anden’, men udsagnets fokus på passivformen, ”det er de accepteret som”, 

distancerer debatten fra enighed i denne accept og som sådan derfor også fra, at Tyrkiet 

skulle være en ’selv-lignende anden’. 

 

Jeg når altså i relation til de 5 begreber med rod i ordet ’Europa’ frem til følgende: 

 

1) ’At blive europæisk’ er over formen opfyldelse af Københavnskriterierne 

2) ’At være europæisk’ er over formen karakteristika 

3) ’At være blevet accepteret som europæisk’ er over formen accept af 

karakteristika 

4) ’Europæisering’ er over formen proces 

5) ’Europæiseret’ er over formen livssyn 

 

Med betydningen af disse begreber på plads kan jeg nu iagttage betydningen af opstillingen 

af forskelle mellem disse begreber og begreber med rod i ordet ’islam’ i citaterne fra Indlæg 

38 og 136 såvel som citaterne fra Indlæg 124. I disse indlæg sås opstillingen af forskellene 

’europæisk/muslimsk’, ’europæisk/islamistisk’, ’europæisering/islamisering’ og 

’europæiseret/islamiseret’ 

                                                      
49 Jeg omtaler her ikke sekularisering, men betydningen heraf er alligevel til stede, idet jeg tidligere har iagttaget, at 
deltagerne i relation til EU inkluderer betydningen af ’sekularisering’ under ’demokrati’ 
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6.4.7 Iagttagelser af modsætningsforholdene ’europæisk/muslimsk’, 

’europæisk/islamistisk’ og ’europæiseret/islamiseret’ 

I den første variant er modsætningen til ’europæisk’ ’muslimsk’, og uanset om ’europæisk’ i 

denne sammenhæng henviser til opfyldelse af Københavnskriterierne eller karakteristika, 

støder denne iagttagelse på samme problematik, som kunne ses i forskellen 

’demokratisk/muslimsk’, hvor der ikke kan siges noget om formen i den pågældende forskel. 

Det må dog igen fremhæves, at forskellen opstiller et modsætningsforhold, hvor forskellens 

ene side udelukker forskellens anden side. Hvis noget er ’europæisk’, kan det altså ikke 

samtidig være ’muslimsk’, og omvendt – hvis noget er ’muslimsk’, kan det ikke samtidig være 

’europæisk’.  

  

Indlæg 38, hvorfra denne forskel stammer, bruger ’europæisk’ til at beskrive en 

statsdannelsesmodel. Denne statsdannelsesmodel, har analysen tidligere vist, betegnes ikke 

alene som ’demokrati’, men som ’demokratisk demokrati’. Opstillingen af et modsætnings-

forhold mellem denne model og ’muslimsk’ synes derfor igen at indikere en opfattelse af, at 

tilhørsforholdet til religionen islam inkluderer grundlæggende anknytning til islamisme. 

Indlæggets konstruktion af Tyrkiet som en aktør, som netop har fokuseret på den 

europæiske statsdannelsesmodel og opbygget et parlamentarisk system med frie valg ”trods 

sin muslimske baggrund”, fremstiller dermed Tyrkiet som en aktør, hvis sociale handlinger 

går imod landets baggrund.  

 

Ordet ’baggrund’ kan i relation til den teoretiske konstruktion af ’selv/anden’ opfattes som 

landets hidtidige anknytninger til identitetspositioner, som skaber landets overordnede 

identitet, hvormed Tyrkiets anknytning til ’den europæiske statsdannelsesmodel’ således 

udlægges som et forsøg på at knytte an til en identitetsposition, som er i umiddelbar 

modstrid med landets andre anknytninger til identitetspositioner og dermed landets 

overordnede identitet.     

 

I Indlæg 136 er modsætningen til ’europæisk’ ’islamistisk’. ’Islamistisk’ har betydningerne 

styreform, livssyn samt tilhørsforhold til religion. Ud fra ovenstående muligheder er 

betydningen ’europæisk’ enten karakteristika eller opfyldelse af Københavnskriterierne. 
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Citatet lyder: ” (..)vi vil forhindre et islamistisk Tyrkiet, vi ønsker et europæisk Tyrkiet”, og 

både karakteristika og opfyldelse af Københavnskriterierne er således mulige betydninger. 

Såfremt ’europæisk’ her henviser til opfyldelse af Københavnskriterierne, kan styreform være 

formen, da Københavns-kriterierne fordrer implementeringen af demokrati, hvormed der 

ønskes et Tyrkiet, som opfylder Københavnskriterierne. Hvis karakteristika er formen, vil dét, 

selvet ønsker, være et Tyrkiet med europæiske landes karakteristika og dermed et land, som 

er europæisk i livssyn.  

 

Begge citater anvender ordet ”ønske”, og da der i Indlæg 38 fokuseres på, at Tyrkiet ønsker 

at blive en del af EU, mens Indlæg 136 noterer sig, at EU ønsker sig et Tyrkiet, som opfylder 

Københavnskriterierne og bliver europæisk, etableres der identitetspositioner for de to 

parter, hvor ønsket er ens hos begge. Med ønske som referencepunkt konstrueres igen et 

’selv/anden’ forhold mellem EU på den ene side og Tyrkiet på den anden side, men Tyrkiet 

bliver her en ’selv-lignende anden’, i kraft af netop at have samme ønske som ’selvet’. Det, 

at ’selvet’ nærer ønske om, at Tyrkiet skal kunne opfylde Københavnskriterierne, 

understøttes ligeledes af Indlæg 124-2. Heri opstilles forskellen ’europæisering/islamisering’, 

som jeg har omtalt ovenfor, hvori formen kan sættes som proces, hvorigennem et samfund 

orienterer sig i en bestemt retning. Det gøres altså klart, at der fra ’selvets’ side ønskes 

’europæisering’, og citatet konstruerer samtidig igen en position for ’selvet’ som en aktør, 

der ikke blot skal stå på sidelinjen og håbe på, at orienteringen bevæger sig i den ønskede 

retning, men i stedet aktivt skal træde til og søge at påvirke udviklingen i retning af 

’europæisering’.      

 

Dette leder frem til den sidste forskel ’europæiseret/islamiseret’, hvor det understreges, at 

der ønskes et europæiseret Tyrkiet. I forhold til ovenstående begrebsafklaring kan det 

iagttages, at når debatten ønsker et ’europæiseret’ Tyrkiet frem for et ’islamiseret’ Tyrkiet 

med indsættelsen af livssyn som den forskel, der kommunikeres over, ønskes der reelt et 

Tyrkiet, som ikke bare i praksis implementerer reformer i henhold til de krav, EU sætter, men 

som samtidig knytter an til de anskuelser af statsopbygning, værdier, statsform og 

rettigheder og menneskesyn, som EU knytter an til, frem for de anskuelser, som deltagerne 

opfatter islamisme som havende præference for. 
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Dette fundamentale modsætningsforhold mellem ’europæiseret’ og ’islamiseret’ er 

interessant, da analysen tidligere har fokuseret på, hvordan der tilsyneladende blandt 

deltagerne sættes lighedstegn mellem et tilhørsforhold til religionen islam og præference for 

islamisme, hvormed sondringen mellem ’islam’ og ’islamisme’ altså bortfaldt, således at 

selve ordet ’muslimsk’ blev betegnende for såvel tilhørsforhold til en religion som livssyn. 

 

Dette bliver interessant, idet jeg tilbage i den overordnede konstruktion af Tyrkiet iagttog, 

hvordan konstruktionen af Tyrkiet tillagde landet en islamistisk folkesjæl. Med den 

betydning, som ’islamistisk’ altså får i debatten, opstår der således et centralt 

modsætningsforhold mellem identiteter, idet et land med en islamitisk folkesjæl med 

debattens øjne ikke kan knytte an til de grundlæggende værdier og principper, EU bygger på, 

og dermed det livssyn, EU bygger på, da dette er i direkte konflikt med islamisme som 

livssyn. Så længe Tyrkiet konstrueres som islamistisk, vil landet ikke kunne krydse forskellen 

’europæiseret/islamiseret’ over formen livssyn, og så længe Tyrkiet således ikke med 

folkesjælen kan knytte an til livssynet bag fællesskabet EU’s grundlæggende værdier og 

principper, vil Tyrkiet for EU som ’selv’ dermed altid kunne iagttages som en ’ikke selv-

lignende anden’, uagtet at landet skulle opfylde Københavnskriterierne. Der skabes således 

et modsætningsforhold mellem identiteter igennem forskellen ’selv/anden’ på formen 

livssyn, som Tyrkiet kun kan krydse over, såfremt landet ikke længere konstrueres som 

islamistisk. Idet ’islamistisk’ inkluderer den basale betydning af tilhørsforhold til religionen 

islam, vil Tyrkiet dermed, så længe 98 % af landets befolkning knytter an til denne religion, 

for debatten ikke kunne betragtes som en ’selv-lignende anden’, med mindre den Tyrkiske 

befolkning afsværger religionen islam.  

6.5 Opsummerende diskussion 

I specialets analyseafsnit har jeg først beskæftiget mig med, hvordan debatten overordnet 

konstruerer ’EU’ og ’Tyrkiet’, ved at se nærmere på, hvilke udsagn der i debatten knyttede 

sig til konstruktionerne af disse.  

 

Herefter har jeg i de følgende afsnit gennem diskussion af de aspekter, debatten fokuserede 

på i de overordnede konstruktioner, søgt at analysere nærmere på disse aspekter for at 

afdække, hvilke forskelle deltagerne kommunikerede over i relation til disse aspekter, og 
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herigennem afdække, hvilke identitetspositioner disse forskelle gjorde tilgængelige for 

henholdsvis EU og Tyrkiet, og undersøge hvilke eventuelle modsætningsforhold, der opstod 

mellem disse identitetspositioner. 

 

Endvidere har jeg i analysens sidste del fokuseret særligt på de gennemgående 

modsætnings-forhold, jeg iagttog i debattens indlæg, mellem begreber med rod i ordet 

’islam på den ene side og begreber med rod i henholdsvis ’demokrati’ og ’europæisk’ på den 

anden side. I relation hertil har jeg ligeledes søgt at iagttage hvilke forskelle, der 

kommunikeres over, når disse modsætningsforhold udtrykkes, og dermed, hvilken betydning 

begreberne blev tillagt. 

 

I analysen har jeg iagttaget, hvordan der blev konstrueret et grundlæggende modsætnings-

forhold mellem EU’s identitet og Tyrkiets identitet over formen medlemskab, hvor debatten 

sondrede mellem ’EU’ på den ene side som en enhed af lande, der alle har medlemskab af 

EU, og ’Tyrkiet’ på den anden side som ikke medlem af EU. Dette modsætningsforhold 

kommer primært til syne rent sprogligt gennem brug af udtryk som ’vi/de’, ’os/dem’. 

 

Videre har analysen iagttaget, hvordan der blev konstrueret et modsætningsforhold mellem 

EU’s og Tyrkiets identiteter over formene opfyldelse af Københavnskriterierne og 

forenelighed med EU’s værdier og principper. Disse to former har relation til medlemskab, 

idet de positioner, debatten konstruerer for henholdsvis EU og Tyrkiet, bærer præg af at 

understrege, at der ikke er tale om, at EU og Tyrkiet skal tilnærme sig hinanden, men at 

Tyrkiet skal reformeres og dermed ændres, så Tyrkiets identitet bliver mere ’selv-lignende’ 

fra EU’s synspunkt. Idet formene begge relaterer sig til identitetspositioner, som EU i 

forvejen knytter an til, i kraft af selv at have udformet Københavnskriterierne, såvel som selv 

at have fastlagt de principper og værdier, fællesskabet er baseret på, etableres en situation, 

hvor ’selvet’ får muligheden for både at konstruere, hvad ’det rigtige spor’ er, og samtidig for 

at bedømme ’anden’ herudfra. Udover at skabe et modsætningsforhold mellem identiteter 

over forskellen ’lever op til/lever ikke op til’ etablerer dette også et asymmetrisk 

”magtforhold” mellem de to identiteter.  
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Begrebet ’demokrati’ og måden, hvorpå der sondres mellem demokrati i EU som 

’demokratisk demokrati’ og demokrati i Tyrkiet som ’udemokratisk demokrati’, bliver derved 

interessant, fordi dette netop i høj grad relaterer til både opfyldelsen af 

Københavnskriterierne og forenelighed med EU’s værdier og principper, når det kommer til 

implementering af reformer. Her viste analysen, at debattens konstruktion af, hvad 

’demokratisk demokrati’ i fuldstændighed omfatter, fremstod uklart, således at det ikke 

kunne klarlægges præcis hvilke reformer, der er nødvendige for at blive betragtet som 

forenelig med EU’s værdier og principper. Hermed viste de ’diakritika’, som betragtes som 

bestemmende for ’andens’ mulighed for at knytte an til den kollektive identitet hos den 

gruppe af lande, som på det sproglige niveau samles under betegnelsen EU, sig netop at 

være til forhandling. Adgang til denne forhandling er imidlertid kun forbeholdt aktører, som 

allerede knytter an til den kollektive identitet og dermed EU’s nuværende medlemslande. 

Hvorvidt Tyrkiet betragtes som en ’selv lignende anden’ frem for blot en ’anden’, afhænger 

på denne vis udelukkende af forhandlinger mellem de i forvejen ’selv-lignende andre’ i form 

af EU’s medlemsstater, som altså igen har muligheden for både at fastsætte kriterierne og 

bedømme, om der leves op til disse.  

 

I den overordnede konstruktion af Tyrkiet, blev der i debatten lagt vægt på, at EU’s krav og 

kriterier af Tyrkiet blev betragtet som en fornærmelse mod landets nationale stolthed. Én af 

forklaringerne på dette kunne så i givet fald være, at konstruktionen af identiteter på det 

praktiske plan i forhold til reformprocessen netop betyder, at Tyrkiet som den ’anden’ altså 

ikke har mulighed for at deltage i forhandlingerne om den kollektive identitet og dermed 

ikke får indflydelse på, hvad der inden for EU betragtes som ”rigtigt”. Når det så endvidere 

gennemgående understreges, at der er brug for reformer i Tyrkiet for at nå til dette ”rigtige”, 

må det således direkte indikere overfor den ’anden’, at ’anden’ for ’selvet’ på nuværende 

tidspunkt er ”forkert”. Med denne tydelige tilkendegivelse af en opfattelse af Tyrkiet som 

hidtil ”forkert” fra et EU synspunkt, er der således skabt basis for konflikt og for fornærmelse 

af Tyrkiets nationale stolthed, da Tyrkiet ved tidspunktet for ansøgningen om medlemskab af 

EU i henhold til Neumann må have betragtet EU landene som ’selv-lignende andre’ - en 

opfattelse som altså ikke deles af EU-landene.    
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Udover såvel det sproglige niveau som det praktiske niveau i relation til 

Københavnskriterierne har analysen samtidig identificeret et modsætningsforhold mellem 

konstruktionen af identiteter i debatten, som omhandler formen livssyn. Debatten opstiller 

på dette niveau modsætninger mellem ’europæiseret’ og ’islamiseret’. ’Europæiseret’ får i 

debatten betydningen at være en tilstand, der betegner de nuværende EU-medlemslande, 

hvor disse ikke blot som ovenfor på det praktiske niveau har ’demokratisk demokrati’ og 

dermed har implementeret EU’s grundlæggende værdier og principper på det praktiske plan 

i forhold til styreform, men også knytter an til hele det livssyn, disse principper og værdier 

repræsenterer, og som er grundlaget for grundlaget for EU-samarbejdet i helhed. 

’Islamiseret’ får den betydning, at et samfund i kraft af at knytte an til islam som religion 

grundlæggende automatisk også orienterer sig mod politisk islam som livssyn, hvor 

styreformen bliver en sammensmeltning mellem religion og stat på baggrund af islamiske 

forskrifter. Det bliver dermed religionen islam, som i sig selv i debatten iagttages som et 

livssyn, der er fundamentalt uforeneligt med EU’s.  

 

I denne sammenhæng får det derfor væsentlig betydning, at debattens deltagere tillægger 

Tyrkiet en islamistisk folkesjæl, fordi folkesjæl kan oversættes til en aktørs kollektive ’natur’. 

I den teoretiske konstruktion blev ’selv’ udfoldet netop i betydningen som betegnelse for en 

aktørs natur, og Tyrkiet betragtes derfor som en aktør, hvis ’natur’ er uforenelig med den 

kollektive ’natur’ hos EU. Det, at Tyrkiets nationale stolthed kan fornærmes af EU’s krav, kan 

i denne forbindelse udlægges således, at årsagen hertil er, at ikke alene definerer EU’s krav 

det nuværende Tyrkiet som ”forkert” i praktisk forstand, men at EU med sine krav også 

definerer Tyrkiets natur som ”forkert”. Dette skaber igen basis for konflikt, da ingen aktør 

kan formodes at sætte pris på at få sin natur betragtes som ”forkert” generelt, og særligt 

ikke af de aktører, denne betragter som ’selv-lignende andre’ inden for sin 

anerkendelsescirkel. Dette uagtet skaber iagttagelsen af uforenelighed mellem EU’s ’natur’ 

og Tyrkiets ’natur’ et langt mere væsentligt problem for Tyrkiet, hvis landet fortsat ønsker at 

blive optaget i EU. For såfremt Tyrkiets ’selv’ og EU’s ’selv’ af EU iagttages som uforenelige, 

og de nuværende EU-lande alene fastsætter ’diakritika’ for at blive en del af den kollektive 

identitet, må Tyrkiet nødvendigvis ændre på sin ’natur’ og dermed sin folkesjæl eller ændre 

på, hvordan folkesjælen opfattes i EU. Hvordan Tyrkiet skal bære sig ad hermed, står hen i 

det uvisse, for Tyrkiet kan således gennemføre EU’s praktiske reformer, men EU landene vil 
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altid kunne gøre gældende, at Tyrkiet har en islamistisk folkesjæl, så længe religionen islam 

er dominerende i Tyrkiet. Selv i tilfælde af, at Tyrkiet skulle afsværge religionen islam 

fremadrettet, vil der stadig kunne argumenteres for, at islam stadig er en del af den 

nuværende befolknings ’natur’. Med denne udlægning kan debattens uvillighed til at sætte 

en nærmere tidsmæssig ramme for Tyrkiets optagelse i EU betragtes som en indikation af, at 

ikke alene afventes effekterne af Tyrkiets praktiske implementering af reformer, så landet 

kan leve op til Københavnskriterierne – men det afventes også om forsøget på 

’europæisering’ ændrer på folkesjælen, og tidsperspektivet herfor må alt andet lige 

forventes at være noget længere.   
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Kapitel 7 
Konklusion 

7.1 Specialets konklusion på problemformuleringen 

Dette speciale har haft fokus på at undersøge, hvordan konstruktionen af 

modsætningsforhold mellem EU’s identitet og Tyrkiets identitet i forespørgselsdebat F24 

kunne iagttages. 

 

For at undersøge dette anlagde specialet en konstruktivistisk tilgang, som fokuserer på, 

hvordan iagttagelsen af det empiriske materiale vil fremstå forskelligt afhængigt af den 

teoretiske konstruktion, empirien indplaceres i. Specialet valgte ud fra dets interesse en 

teoretisk konstruktion, der baserede sig på en forståelse af IR i en ES tilgang. Denne 

overordnede tilgangs væsentligste bidrag for specialets interesse har været begrebet 

internationalt samfund, da det med en ES tilgang blev muligt at opfatte EU som et 

internationalt samfund. Dette begreb blev med Buzans bidrag indkredset til at være i 

gemeinschaft-forståelse, således at et internationalt samfund opfattes at opstå og udvikles i 

kraft af, at en gruppe stater opfatter sig selv som havende grundlæggende fælles kultur og 

identitet og på denne baggrund indgår i et tættere og mere forpligtende samarbejde med 

hinanden. Gennem Neumanns bidrag om hvilke logikker, der er på spil i IR, blev begrebet om 

den kulturelle logik introduceret mhp. at sætte fokus på, hvordan en gruppe af stater kan 

udvikle en opfattelse af at have en fælles kultur og identitet og samles i et internationalt 

samfund på baggrund af denne opfattelse. Den kulturelle logik relaterer sig specifikt til en 

opfattelse af, hvordan aktører grundlæggende skelner mellem ’selv’ og ’anden’ for at 

tilskrive identitet til aktørens ’selv’ såvel som til aktørens omgivelser. På baggrund af en 

nærmere diskussion af de teoretiske begreber og inddragelse af begrebet om 2. ordens 

iagttagelse udviklede specialet en konkret analysestrategi for, hvordan modsætninger 

mellem identiteter kunne undersøges i det empiriske materiale. 
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Ud fra den konkrete analysestrategi kunne analysekapitlet dermed påbegynde besvarelsen 

af specialets opstillede problemformulering: ”Hvordan konstrueres modsætningsforhold 

mellem EU’s identitet og Tyrkiets identitet i forespørgselsdebat F24 af 26. marts 2009? ”  

 

Ud fra den gennemførte analyse er specialets konklusion på problemformuleringen, at 

konstruktionen af modsætningsforhold mellem ’EU’s’ identitet og ’Tyrkiets’ identitet i 

debatten kan iagttages på 3 forskellige niveauer: 

 

1) Et sprogligt niveau i debatten, som opstår, idet deltagerne skelner mellem ’EU’ og ’Tyrkiet’ 

alene ud fra et navn. Imidlertid viser analysen, at det reelle kriterium, hvormed der kan 

skelnes mellem de to parter, er, at Tyrkiet ikke er medlem af EU, hvormed den forskel, der 

adskiller de to parter, er medlemskab. 

 

2) Et indholdsmæssigt niveau i debatten, som relaterer sig til en praktisk forstand. Her kan det 

iagttages, at der konstrueres et modsætningsforhold mellem identiteter som følge af, at 

debatten iagttager, at EU lever op til Københavnskriterierne, og det gør Tyrkiet ikke, 

hvormed opfyldelse af Københavnskriterierne bliver en forskel som benyttes til at sondre 

mellem ’EU’ og ’Tyrkiet’ og sætte disse i modsætning til hinanden.  

 

I denne forbindelse viste analysen videre, at de identitetspositioner, som blev gjort 

tilgængelige af debatten for parterne og debattens indplacering af parterne heri, udmønter 

sig i et ulige forhold mellem parterne. Dette ulige forhold kommer til syne som følge af, at de 

tilgængelige identitetspositioner alle vedrører konkrete praktiske tiltag til fremme af 

demokrati og respekt for menneskerettigheder, som ’EU’ i debattens iagttagelse lever op til, 

mens ’Tyrkiet’ ikke gør. Det ulige forhold kommer ligeledes til syne som et magtforhold i 

kraft af, at både retten til at opstille krav og retten til at bedømme, hvorvidt kravene 

opfyldes, tilskrives EU. Tyrkiets side i forskellen ’EU/Tyrkiet’ får dermed karakter af at være 

en position, som ikke har indflydelse på udformningen af kravene og heller ikke på 

bedømmelseskriterierne.  

 

En paradoksal anvendelse af begrebet ’demokrati’ kommer ligeledes til syne på dette niveau, 

hvor deltagerne sondrer mellem ’demokratisk demokrati’ og ’udemokratisk demokrati’. 
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’Demokrati’ bliver i denne anvendelse et 2. ordensbegreb, hvor forskellen genindføres i sig 

selv til at beskrive demokrati som livssyn hos ’EU’ og demokrati som en styreform med frie 

valg hos ’Tyrkiet’. 

 

Debatten understreger, at Tyrkiet ikke har forpligtelse til at søge at leve op til EU’s krav, men 

efterlader ingen tvivl om, at manglende efterlevelse af kriterierne udelukker Tyrkiet fra 

optagelse i EU og dermed fra at blive opfattet som ’vestligt’ og ’europæisk’.    

 

3) Et indholdsmæssigt niveau i debatten, som rækker udover implementering, hvor der 

opstilles et modsætningsforhold mellem EU’s identitet og Tyrkiets identitet, når det kommer 

til ’natur’ og ’folkesjæl’. Analysen viste i denne henseende, hvordan der i debatten blev 

udstukket et diametralt modsætningsforhold mellem’ europæisk’ og’ muslimsk’, i kraft af at 

deltagerne indlæste bestemte meninger ind i begreber med rod i ’europæisk’ og ’islam’, som 

afviger fra den almindelige betydning af disse. ’Europæisk’ som samlebegreb får i debatten 

betydningerne karakteristika, opfylder Københavnskriterne, og knytter an til det livssyn i 

form af værdier og principper, som EU iagttages at stå for, og det livssyn fællesskabet er 

baseret på.  

 

’Muslimsk’ får i debatten betydningen at beskrive et tilhørsforhold til en religion og samtidig 

at beskrive en naturlig anknytning til islamisme i kraft af anknytningen til religionen. Idet 

Tyrkiet kunne iagttages at blive konstrueret som havende en ’islamistisk’ folkesjæl, mens 

EU’s folkesjæl iagttages af debatten som ’europæisk’, skabes der et grundlæggende 

modsætningsforhold mellem ’europæisk’ og ’muslimsk’, som bliver af nærmest ideologisk 

karakter.    

7.2 Diskussion af specialets konklusion i relation til problemfeltet 

Som afslutning på specialet vil jeg ganske kort relatere undersøgelsens iagttagelser til 

interessefeltet præsenteret i kapitel 2. 

 

Umiddelbart synes specialets konklusioner at understøtte Franz Schimmelfennigs 

konstatering af, at den vigtigste forudsætning for et ansøgerlands optagelse i EU er landets 

forenelighed med de liberale normer og værdier, som karakteriserer EU samarbejdet. 
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Folketingets egen konstatering fra 2003 af, at det vigtigste krav, ansøgerlande skal opfylde, 

er muligheden for at opfylde EU’s acquis communautaire, finder derimod ikke fuldt fodfæste 

i debatten grundet dennes centrale fokus på et modsætningsforhold mellem EU og Tyrkiet i 

livssyn. Debattens konstatering af, at et ansøgerland kan opfylde EU’s krav uden at være 

blevet ’europæiseret’ – og dermed opfylder kravene for optagelse i EU, men ikke knytter an 

til den ”ånd”, hvorudfra kravene er formuleret, synes netop at indikere, at på trods af, at et 

ansøgerland opfylder kriterierne i praksis, vil dette land stadig ikke nødvendigvis opfattes 

som havende de samme liberale normer og værdier som EU-landene i deres ”folkesjæl”.  

 

Det kan naturligvis ikke konkluderes, at den skelnen mellem ’europæisk’ i praksis og 

’europæisk’ i folkesjæl, som kom til syne i Forespørgselsdebat 24, nødvendigvis vil have 

nogen indflydelse på, hvorvidt et ansøgerland optages i EU. De bebudede folkeafstemninger 

i Frankrig og Østrig kan imidlertid udlægges som et argument for, at en sådan sondring er af 

betydning. Hermed menes, at de bebudede folkeafstemninger kan opfattes således, at det i 

EU-regi regnes for sandsynligt, at Tyrkiet på sigt kan opfylde Københavnskriterierne i praksis. 

Når det holdes in mente, at praktisk opfyldelse hidtil har været fyldestgørende for at opnå 

medlemskab af EU, kan dette opfattes således, at det officielle EU’s muligheder for at nægte 

Tyrkiet optagelse i EU, såfremt landet tilfredsstillende opfylder Københavnskriterierne, er 

begrænsede, hvis EU-samarbejdet skal honorere Ankara-aftalen. De bebudede 

folkeafstemninger kan i denne optik betragtes som en mulighed for at undgå at optage 

Tyrkiet uden at drage EU’s troværdighed i verdens øjne i tvivl. Ved at lægge spørgsmålet ud 

til EU-borgerne, hvor de senere års undersøgelser uden undtagelse konkluderer, at EU’s 

borgere generelt er skeptisk indstillet over for Tyrkiets eventuelle optagelse i EU, og at 

landet netop ikke betragtes som ’europæisk’ i folkesjæls-henseende i relation til historie og 

kultur, såvel som at Tyrkiet generelt har et negativt image, er der således skabt en unik 

mulighed for at udnytte Tyrkiet-skeptiske kræfter udenfor det ”officielle” EU for at undgå at 

honorere Ankara-aftalen. 

 

Med Baryschs konstatering af, at et negativt image ikke nemt lader sig ændre hos 

befolkningen, og at borgere generelt ikke ændrer opfattelse med mindre, der findes vægtige 

argumenter herfor, synes Tyrkiets opgave med at overbevise EU borgerne om, at landet er 

foreneligt med de liberale normer og værdier, som kendetegner EU og den generelle 
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opfattelse af ’europæisk’, at være en yderst besværlig opgave i sig selv. En opgave, som vil 

blive yderligere besværliggjort, hvis holdningen blandt borgernes folkevalgte 

repræsentanter, der, jf. Barysch, er blandt den gruppe, der oftest søger at opdatere deres 

informationer om forholdene i forskellige lande, er, at ’muslimsk’ er grundlæggende 

uforeneligt med ’europæisk’ som livssyn, som det synes at være tilfældet i F24, da de 

folkevalgte sammen med medierne efter min opfattelse er den primære måde, hvorpå den 

almindelige befolkning opdaterer deres billede af andre lande. 

 

For at afslutte dette speciale, hvor det begyndte – nemlig med konstateringen af, at 

diskussionen om, hvorvidt Tyrkiet er ’europæisk’, er taget for længe siden, og at resultatet af 

denne er, at Tyrkiet er accepteret som et europæisk land, kan specialet konkludere, at dette, 

ud fra Forespørgselsdebat 24’s konstruktion af Tyrkiets identitet, er langt fra tilfældet. Ikke 

alene konstrueres ’Tyrkiet’ som et mellemøstligt land frem for geografisk ’europæisk’, men 

Tyrkiet konstrueres også som et land, der langt fra opfylder Københavnskriterierne, og 

derfor ikke er praktisk ’europæisk’. Endelig konstrueres landet i kraft af den tyrkiske 

befolknings tilhørsforhold til religionen islam som havende en ’islamistisk’ folkesjæl, som 

opfattes som værende i diametral modsætning til ’europæisk’ folkesjæl, for så vidt angår 

præference for styreform såvel som hele det ideologiske livssyn, der knyttes an til.    
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F 24  Om udviklingen i Tyrkiet

Af Morten Messerschmidt (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Peter

Skaarup (DF)

Til udenrigsministeren

Per Stig Møller (KF)

Samling:  2008-09

Status:  Foretaget

 

Vis alle indlæg
Ordførertaler

Forhandlinger

Møde nr.70, torsdag 26.03.2009

Vil udenrigsministeren redegøre for den aktuelle udvikling i Tyrkiet, herunder de interne kampe mellem den islamiske regering og de 

sekulære kræfter, og i det lys give sin vurdering af, om udenrigsministeren finder, at Tyrkiet bevæger sig i retning af eller væk fra EU?

Vis oversigt over samtlige taler

0

  
Kort bemærkning

Det næste punkt på dagsordenen er:

13) Forespørgsel nr. F 24:

Forespørgsel til udenrigsministeren:

Vil udenrigsministeren redegøre for den aktuelle udvikling i Tyrkiet, herunder de interne kampe mellem den islamiske 

regering og de sekulære kræfter, og i det lys give sin vurdering af, om udenrigsministeren finder, at Tyrkiet bevæger sig i 

retning af eller væk fra EU?

Af Morten Messerschmidt (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard 

(DF) og Peter Skaarup (DF).

(Anmeldelse 13.01.2009. Fremme 20.01.2009).

  

1

Kl.11:43  
Kort bemærkning

Formanden:

Den første, der får ordet, er hr. Morten Messerschmidt som ordfører for forespørgerne for at begrunde forespørgslen. 

Værsgo.

  

2

Kl.11:43  
Kort bemærkning

Begrundelse

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand. Efter at have gennemgået nogle af de fatale konsekvenser af allerede gennemførte udvidelser vender vi altså 

blikket imod en af de nok mest opsigtsvækkende forhandlinger, som i øjeblikket pågår med et land, som ønsker 

medlemskab af EU, nemlig Tyrkiet. Jeg og Dansk Folkeparti er af den opfattelse, at det fra starten af har været en fatal 

misforståelse overhovedet at indlade sig på optagelsesforhandlinger med et land, der kulturelt, politisk, historisk og på 

mange andre områder afviger så mærkbart fra kernelandene, fra medlemslandene i EU, at vi nærmest dagligt oplever 

forskellene, konflikterne, problemerne ved at skulle få to så forskellige størrelser til overhovedet at passe sammen, og at det

i virkeligheden i højere grad fører til, at de to parter så at sige flytter sig bort fra hinanden, end det, der oprindelig var tanken:

at man skulle forsøge at forene.

Vi har et godt samarbejde med Tyrkiet i Europarådet og i NATO og i andre sammenhænge, men de fleste vil efterhånden 

kunne se, at det, der foregår i øjeblikket i Tyrkiet, er en regulær islamisering, hvor AK-partiet med premierminister Erdogan 

og præsident Gül i spidsen område for område - undervisningssektoren, administrationen, justitsvæsenet og en lang række

andre sektorer - er i gang med en islamisering af landet, som hverken er til Tyrkiets fordel eller til EU’s fordel. Det er derfor 

vores opfattelse, dels at vi i Folketinget løbende skal have en debat om, hvordan udviklingen i Tyrkiet nu engang er, dels at 

regeringen bør tilsikre, at uanset hvad der sker, vil Tyrkiet aldrig kunne blive medlem af EU, uden at danskerne bliver spurgt 

ved en folkeafstemning, dels at man skal overveje, om det overhovedet er fornuftigt i forhold til relationen Tyrkiet og EU 

imellem at fortsætte med forhandlingerne.

Det er på den baggrund, at vi ønsker den her forespørgsel.

  

3

Kl.11:45  
Kort bemærkning

Formanden:

Ja tak. Så er det udenrigsministeren til besvarelse.

  

4

Kl.11:46  
Ordfører

Besvarelse

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

EU har haft optagelsesforhandlinger med Tyrkiet siden 2005. Reformtempoet i landet har været svingende - det er der ingen

grund til at lægge skjul på - men den tyrkiske regering har som sin erklærede målsætning at tilnærme Tyrkiet EU og EU's 

standarder. Det vil jo selvsagt være i både EU's og Danmarks interesse, så det er en proces, som vi støtter.

Ifølge den tyrkiske forfatning er Tyrkiet et sekulært samfund med en klar adskillelse mellem stat og religion. 

Regeringspartiet, AKP, har islamiske rødder, men det afviser selv at være islamisk orienteret. Det er sandt, at der i det 

tyrkiske samfund er kredse, der frygter, at AKP-regeringen bevæger landet væk fra princippet om adskillelse af stat og 

religion. AKP lægger selv vægt på, at Tyrkiets strategiske orientering er mod Europa, og partiet har, siden det kom til 

magten i 2002, arbejdet for landets tilnærmelse til EU. Det registrerede vi jo navnlig i perioden fra 2002 til udgangen af 

2005, hvor reformtempoet var særlig højt.

AKP fik ved det seneste valg i 2007 cirka 46 pct. af stemmerne, og partiet fortsatte på det grundlag med at have 

regeringsansvaret. Desuagtet har domstolene været opmærksomme på AKP's islamiske rødder for at sikre, at Tyrkiet 

forbliver sekulært. Sidste år behandledes således en sag imod AKP, og den meget omtalte lukningssag mod AKP kostede

jo rent faktisk meget politisk energi og opmærksomhed og satte reformtempoet ned i forhold til det, som EU forlangte.

Men sagen blev afsluttet i 2008, ved at den tyrkiske forfatningsdomstol konkluderede, at AKP havde været centrum for 

antisekulære aktiviteter, men domstolene undlod at skride til lukning at partiet. Sagen tydeliggjorde konflikten mellem stat 

og religion i det tyrkiske samfund, og den satte som sagt reformprocessen i stå i en lang periode. Og så vil jeg selvfølgelig 

gerne tilføje, som jeg også sagde dengang, at partilukninger i et demokrati bør være noget ganske exceptionelt og være i 

overensstemmelse med Venedigkriterierne, som Europarådet jo arbejder med. Siden lukningssagen i 2008 har valgkampen 

op til lokalvalget den 29. marts 2009 igen afledt opmærksomheden noget fra EU-processen.

Grundlaget for EU's optagelsesforhandlinger med Tyrkiet er som bekendt Københavnskriterierne og den opstrammede 

forhandlingsramme, som er fastlagt af Rådet for Den Europæiske Union. Den danske holdning til optagelsesforhandlinger 

med Tyrkiet er klar, og den har jo også et bredt flertal i Folketinget bag sig og blev bekræftet den 2. maj 2006. 

Målsætningen er et tyrkisk medlemskab af EU, men forhandlingerne er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på 

forhånd, og hvor der også skal tages hensyn til EU's evne til at optage nye medlemmer på det tidspunkt, hvor beslutningen 

skal træffes. Tyrkiet kan først blive medlem af EU, når alle betingelser for medlemskab er opfyldt og EU altså er klar.

Europa-Kommissionen konkluderede i den seneste fremskridtsrapport for Tyrkiet fra november 2008, at landet har forbedret 

sin evne til at leve op til forpligtelserne ved et EU-medlemskab. Tyrkiet opfylder fortsat, siger Kommissionen, i tilstrækkelig 

grad det politiske Københavnskriterium.

Der er sket visse fremskridt i forhold til ytringsfriheden, bl.a. gennem en ændring af artikel 301 i straffeloven, og forholdene 

for de ikkemuslimske trossamfund er forbedret gennem vedtagelse af lov om stiftelser, men implementeringen af 

reformtiltagene halter desværre bagefter i flere tilfælde.

På det udenrigspolitiske område fremhævede Kommissionen i øvrigt Tyrkiets aktive rolle i særlig Mellemøsten og 

Kaukasus, hvor der jo er bevægelse i positiv retning.

EU-Kommissionen peger på, at en væsentlig udfordring for Tyrkiet er at få gennemført en forfatningsreform og en reform af 

justitsvæsenet. Derudover skal Tyrkiet fremme menneskerettighederne, bl.a. ytringsfriheden og religionsfriheden, og den 

civile kontrol med militæret skal styrkes.

Tyrkiet lever desuden endnu ikke op til sine forpligtelser i henhold til den såkaldte Ankaraprotokol. Den protokol udvider sin 

toldunion mellem EU og Tyrkiet til også at omfatte de nye EU-medlemslande, herunder Cypern. Tyrkiet har endnu ikke 

ophævet sine restriktioner på transport- og havnefaciliteter i forhold til Cypern. EU blev i 2006 enig om, at dette skulle have 

konsekvenser, og det blev bl.a. besluttet, at 8 ud af de 35 forhandlingskapitler skulle fastfryses. EU vil tage spørgsmålet om

Ankaraprotokollen op til fornyet overvejelse til efteråret 2009. Tyrkiet modsætter sig gennemførelse af Ankaraprotokollens 

forpligtelser, fordi de ikke ønsker at tage et skridt, som de mener kan tolkes som en de facto tyrkisk anerkendelse af 

republikken Cypern.

I den seneste tid er der sket både fremskridt og tilbageskridt. Et helt nyt og positivt fremskridt er åbningen af en ny kurdisk 

tv-kanal på nationalt tv, TRT 6. Men på andre punkter er der i 2008 efter alt at dømme sket tilbageskridt, f.eks. har nogle 

ngo'er rapporteret om flere sager vedrørende tortur og mishandling i 2008 end året før. Det er selvfølgelig meget alvorligt, og 

det må den tyrkiske regering få rettet op på.

Alt i alt står Tyrkiet således over for en række udfordringer, der skal tackles, inden landet overhovedet kan komme i 

betragtning som medlem af EU. Men skulle Tyrkiet få gennemført alle disse reformer, få gennemført hele den proces, som 

vi forlanger af Tyrkiet, og som Tyrkiets regering selv er indstillet på at gennemføre, og skulle Tyrkiet så derigennem blive 

klar til EU og EU samtidig blive klar til Tyrkiet, så er det givet, at Tyrkiet jo til den tid vil være et helt andet land end det, vi 

kender i dag, og som Dansk Folkeparti altid forholder sig til. Så vil de forhold, som Dansk Folkeparti med megen ret 

anfægter, nemlig være fortid.

Den tyrkiske regering har tilkendegivet, at den ønsker at sætte fart på EU-reformprocessen efter lokalvalget den 29. marts. 

Premierminister Erdogan har udnævnt en ny EU-chefforhandler, som kan koncentrere sig om EU-udvidelsesforhandlingerne 

og virke som en indpisker i reformprocessen, således at disse fejl og mangler bliver rettet hurtigere. Og det vil jo så 

forhåbentlig bidrage til at skabe et nyt momentum.

Ifølge AKP-regeringen selv vil et af de første tiltag efter lokalvalget være at skabe enighed om forfatningsændringer, og det 

kan vi jo kun tilskynde den tyrkiske regering til at gøre. EU er i løbende dialog med Tyrkiet, bl.a. i forbindelse med EU-

optagelsesprocessen. Danmark har også tætte bilaterale kontakter til landet, og under mit besøg i Tyrkiet sidste år 

drøftede jeg naturligvis bl.a. optagelsesforhandlingerne med udenrigsministeren, Babacan. Et af de punkter, jeg lagde vægt 

på, var vigtigheden af at få fart på reformprocessen, især reformer relateret til menneskerettighederne.

Lad mig så slå fast: Tyrkiets vej mod EU er lang og besværlig. Tyrkiet skal gennemføre en omfattende reformproces. Det 

centrale er, at Tyrkiet selv ønsker en tilnærmelse til EU. Det er også i både EU's og Danmarks interesse, at Tyrkiet udvikler

sig i retning af EU. Kommer landet igennem de nødvendige reformer, vil det være et helt andet land, end vi kender i dag. 

Men det vil tage mange år, før Tyrkiet når det punkt, og det vil først være til den tid, vi skal tage endelig stilling til et tyrkisk 

medlemskab af EU.

Her og nu har vi fokus på Tyrkiets tilnærmelse til EU og den tyrkiske reformproces, og det er en reformproces, vi alle, også 

Dansk Folkeparti, naturligvis må være interesseret i fortsætter og accelererer.
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Kl.11:53  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak til udenrigsministeren for besvarelsen.

Så går vi til forhandlingen, og den første, der får ordet, er hr. Morten Messerschmidt som ordfører for forespørgerne.
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Kl.11:53  
Kort bemærkning

Forhandling

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand. Hvorfor minder udenrigsministerens ord mig slående om Chamberlains betragtninger efter sin fredsaftale med

Hitler, peace in our time, troen på, at blot man har et papir, hvorpå der står fred, så får man fred? Det gør de, fordi det er 

præcis den samme situation, vi befinder os i med hensyn til den tyrkiske regering, som naturligvis alt andet lige er et noget

mere venligt stemt regime end det, som Chamberlain havde indgået en aftale med.

Man tror, hvis man skal blive i sprogbruget, på unifying i vores tid, på forening i vor tid med noget, som grundlæggende er 

fuldstændig uforeneligt. Og jeg undrer mig over, at udenrigsministeren næsten ikke, for ikke at sige slet ikke, svarer på den

del af forespørgslen, som handler om, hvorvidt Tyrkiet i øjeblikket bevæger sig bort fra EU eller i retning af EU. Han berører 

overhovedet ikke den islamiseringsproces, som i øjeblikket er i gang under AK-regeringen - ud over dommen fra højesteret. 

Udenrigsministeren berører selvfølgelig forfatningsændringen og siger, at den er positiv. Men er det ubetinget positivt, at AK-

regeringen som led i sit islamiske kvindesyn nu mener, at kvinder skal ind i en særlig bestemmelse i forfatningen, som 

handler om sådan særlig beskyttelsesværdige grupper, herunder børn, handicappede og lignende?

Er det i virkeligheden ikke et forslag, som ligger fuldstændig i forlængelse af det, vi for få år siden hørte fra samme Erdogan,

om sex uden for ægteskab, der også skulle være kriminelt, forudsat at man altså var gift med en anden? Det er fuldstændig

den samme islamiske tankegang, som vi her ser fra Erdogans parti, som når Erdogan udsteder censurforbud mod 

videnskabelige magasiner, der bringer et billede af Charles Darwin på forsiden, fordi han efter regeringens opfattelse har 

været grundlaget for den kreationisme, som man betragter som i strid med islam. Eller hvorfor nævner man ikke de 254 

journalister, som alene sidste år blev retsforfulgt af regeringen, heraf 44 alene efter den artikel 301, som udenrigsministeren 

nævner, men som det tyrkiske retsvæsen altså stadig væk forholder sig til, bruger, anvender, sigter og dømmer folk efter?

Tyrkiet er på vej væk fra EU. Man har ligestillet de islamiske og de sekulære skoler, når det kommer til optag på 

universiteterne. Man har fjernet det gamle forbud mod det islamiske hovedtørklæde, som går helt tilbage til kemalismens 

start, helt tilbage til tiden lige efter første verdenskrig. Man har på linje med det, der foregår i alle andre muslimske lande, 

valgt at forbyde restauranter at udskænke alkohol i 62 ud af Tyrkiets 81 provinser. Område for område minder Tyrkiet mere 

om det Mellemøsten, vi kender, end om det EU, vi nu engang er.

Derfor er vi i Dansk Folkeparti voldsomt skeptiske over for at fortsætte den optagelsesproces, man har sat i gang. Og vi 

insisterer på, at hvis man vil dette ideologiske projekt, må det i det mindste sikres, at befolkningerne får det endelige ord. 

Lige så vel som at præsident Sarkozy i Frankrig har lovet franskmændene en folkeafstemning, bør den danske regering 

også love danskerne, at hvis man fortsætter med dette hovedløse projekt, jamen så bliver det danskerne, der får den 

endelige afgørelse ved en folkeafstemning. Det er det eneste rigtige.

Jeg skal derfor her indledningsvis på vegne af Dansk Folkeparti fremføre følgende:

Forslag til vedtagelse 

»Folketinget konstaterer, at Tyrkiet med sit historiske, politiske og kulturelle baggrund afviger mærkbart fra de øvrige af 

EU’s medlems- og ansøgerlande. Endvidere konstaterer Folketinget, at Tyrkiet igennem de seneste år har gennemgået en 

udvikling væk fra det sekulære udgangspunkt, idet der henvises til forholdene for minoriteter, for ytringsfriheden, for 

ligestillingen og for demokratiet.

På den baggrund opfordrer Folketinget regeringen til i EU at modarbejde processen med henblik på optagelse af Tyrkiet i 

EU og kræver, at regeringen som led i en eventuel optagelse af Tyrkiet som medlem af EU udskriver folkeafstemning 

herom.«

(Forslag til vedtagelse nr. V 48).

Tak, formand.
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Kl.11:58  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak. Dette oplæste forslag til vedtagelse vil indgå i Folketingets videre forhandlinger.

Jeg skal her udsætte mødet. Mødet genoptages kl. 13.00.
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Kl.11:58  
Kort bemærkning

:

Mødet er udsat. (Kl. 11:58).
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Kl.13:06  
Kort bemærkning

Forhandling

Formanden:

Mødet er genoptaget.

Vi er ved forhandlingen, og den næste ordfører under F 24 er hr. Michael Aastrup Jensen. Værsgo.

  

Vis alle (6) indlæg i denne gruppe
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Kl.13:07  
Ordfører

(Ordfører)

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg vil indledningsvis gerne have lov til at slå fast, at i spørgsmålet om Tyrkiets mulige optagelse i EU, er der faktisk 

opstillet en lang række helt specifikke krav, og før de er opfyldt, kan der på ingen måde blive tale om et tyrkisk EU-

medlemskab. Som det ser ud i dag skal tyrkerne flytte sig endog meget langt, hvis de på nogen måde skal gøre sig 

forhåbninger om at blive en del af Den Europæiske Union. Det er min og Venstres opfattelse, at Tyrkiet, som vi kender det i

dag, langtfra er parat til at blive en del af EU. Jeg vil godt have lov til at advare imod, at Dansk Folkeparti får lov til at kapre 

debatten for at gøre den til et spørgsmål om, hvorvidt Tyrkiet anno 2009 skal være EU-medlem. Det spørgsmål er jo 

fuldstændig uaktuelt.

Denne forespørgselsdebat er en ud af efterhånden mange debatter, hvor vi kan få lov til at høre på Dansk Folkepartis 

evindelige klagesang om, at EU er så og så dårligt, og at vi i virkeligheden ville være meget bedre tjent med en høj mur 

omkring Danmark, der kan holde omverdenen på behørig afstand. Det er som at høre en meget dårlig lp-plade, hvor 

pickuppen desværre er kørt fast i samme rille, og på pladecoveret blomstrer partiets spidskandidat til 

europaparlamentsvalget, en mand, der er så utilfreds med EU, at han partout må have et fast sæde i dets parlament. Vi 

befinder os med andre ord midt i hr. Morten Messerschmidts valgkamp, og her er spørgsmålet om Tyrkiet blot endnu et 

stykke valgflæsk, som han langer over disken til vælgerne.

Vi kan bruge Tyrkiet, men set i den sammenhæng er Tyrkiets behov for EU langt, langt større. Tyrkiet ligger som bekendt 

på grænsen mellem Europa og Asien. Af den grund har landet enorm strategisk betydning, især sikkerhedspolitisk, men 

også med hensyn til energiforsyning og handel i øvrigt. Samtidig indtager Tyrkiet en nøglerolle som diplomatisk bindeled 

mellem de stridende parter i Mellemøsten. Landet har bl.a. spillet en meget aktiv rolle i forsøget på at mægle mellem 

Syrien og Israel. Endelig er Tyrkiet en regional magtfaktor, der er med til at værne os og de øvrige lande i Mellemøsten mod

Irans islamiske terrorregime.

Men selv om Tyrkiet måske er lidt af en duks set i mellemøstlig sammenhæng, befinder landet sig stadig rigtig langt nede 

på den demokratiske skala. Der er meget langt op for overhovedet at nærme sig det niveau, som landet skal befinde sig på,

før et tyrkisk medlemskab af EU bliver realistisk. Listen over Tyrkiets fejl og mangler er alenlang, og Dansk Folkepartis 

ordfører har vi allerede hørt remse op af denne liste igen og igen, og det vil han sikkert gøre igen under debatten. Men jeg 

skal nok spare Tinget.

Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at vi i Venstre, eller for den sags skyld i EU generelt, vil se stort på Tyrkiets 

stribevis af brud på elementære menneskerettigheder eller er ligeglade med, at landet ikke efterlever internationale 

konventioner og aftaler - på ingen måde. Hvis Tyrkiet nogen sinde skal gøre sig forhåbninger om at blive en del af det gode 

selskab, skal tyrkerne og deres ledere virkelig lægge sig i selen, for de har meget, meget lang vej igen, før de er egnede til 

at blive lukket ind i varmen. Som jeg sagde indledningsvis, er EU’s principper klippefaste, dem kan der ikke forhandles om. 

På den baggrund vil jeg gerne på vegne af Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale

Venstre og Liberal Alliance fremsætte følgende:

Forslag til vedtagelse

»Folketinget bekræfter sin vedtagelse V 66 af 2. maj 2006.«

(Forslag til vedtagelse nr. V 49).

Hvis nu ikke alle tilstedeværende ved, hvad det egentlig var, vi vedtog i 2006, vil jeg gerne lige læse det op som en 

servicemeddelelse. Det var følgende:

»Folketinget konstaterer, 

- at forhandlingerne med Tyrkiet om medlemskab af Den Europæiske Union er indledt,  

- at grundlaget er Københavnskriterierne og en opstrammet og forsvarlig forhandlingsramme som fastlagt af Rådet for Den 

Europæiske Union på mødet den 3. oktober 2005, 

- at målsætningen er tyrkisk medlemskab af EU, men at forhandlingerne er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på 

forhånd, og hvor der også skal tages hensyn til EU's evne til at optage nye medlemmer (absorptionskapacitet). Folketinget 

opfordrer regeringen til fortsat at medvirke til at sikre en stram og forsvarlig forhandlingsproces med Tyrkiet.«
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Kl.13:11  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak. Vi har jo i formandskabet indført den praksis, at man ikke nødvendigvis læser et forslag til vedtagelse op, efter at 

ordføreren netop har læst det op - sådan har det jo været før - men for en god ordens skyld vil jeg gøre det her, for nu er der 

to oplæste forslag: det gamle og det nye. Jeg vil godt læse det op, for det er rimelig kort. Det, som Venstre, 

Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance har som

forslag til vedtagelse, lyder:

»Folketinget bekræfter sin vedtagelse V 66 af 2. maj 2006.«

Det er det forslag til vedtagelse, der indgår i de videre forhandlinger.

Der er ønsker om korte bemærkninger, og det er først hr. Morten Messerschmidt. Jo
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Kl.13:12  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Først må der være grund til at takke hr. Michael Aastrup Jensen om ikke andet så i hvert fald for hans opfindsomhed i 

forhold til at skrive ordførertaler. Under den tidligere debat hørte vi lidt om Morten Korch, og nu skal vi høre om hans lp-

samling. Jeg er da næsten glad for, at vi har begrænset det til to debatter i dag.

Dernæst vil jeg høre: Når nu man fra det her store flertal af partiers side vælger at trække en vedtagelse fra den 2. maj 2006

frem, altså en næsten 3 år gammel vedtagelse, vidner det så i virkeligheden ikke om, at man fra de partiers side 

overhovedet ikke interesserer sig for, hvad der foregår i Tyrkiet? For der er jo netop sket helt elementært graverende ting i 

Tyrkiet inden for de sidste 2-3 år. AK-partiet, altså regeringspartiet, er blevet kendt i strid med forfatningen, og der er en 

omfattende islamisering af samfundet i gang. Alle de ting vælger japartierne overhovedet ikke at tage stilling til, næ, man 

holder fast i det, man vedtog i 2006, og så kan alt det andet åbenbart være ligegyldigt.
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Kl.13:13  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:13  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Nu tror jeg ikke, at Dansk Folkepartis EU-ordfører helt kan lægge mig i munden, at jeg ikke havde en rimelig skarp kurs 

over for et eventuelt kommende EU-medlemskab for Tyrkiet. Det var også derfor, at jeg som en servicemeddelelse læste 

vedtagelsen fra 2006 op, hvis nu nogen skulle have glemt den, for der siger vi jo, at det er en åben proces - resultatet er 

ikke givet på forhånd - at regeringen skal føre en stram og forsvarlig forhandlingsproces osv. 

Det er altså ord, hvor vi klart siger, at Københavnskriterierne skal opfyldes fra Tyrkiets side, at man generelt skal stramme 

op i forhold til demokratiske spilleregler osv. Det sagde vi allerede dengang, og det er der selvfølgelig ikke ændret ved; det 

mener vi stadig væk, og dermed har vi også sagt, at vi ikke mener, at Tyrkiet er i mål endnu. Og som jeg også sagde i 

ordførertalen, mener vi faktisk fra Venstres side, at der er rigtig lang vej til målstregen endnu.

Så er der selvfølgelig to måder, man kan gribe det an på: Skal vi så bare lade være med at tænke mere over det, eller skal 

vi prøve at holde dem på sporet og kæmpe for, at de når i mål? Det er det, vi lægger op til fra Venstres side.
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Kl.13:14  
Kort bemærkning

Formanden:

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:14  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Det kan jo ikke tages som udtryk for andet, end at Venstre åbenbart finder, at det der med, at et parti og en regering bliver 

kendt i strid med sit eget lands forfatning, i hvert fald ikke er væsentligt nok til, at man gider bruge et par minutter på at 

indskrive det i et forslag til vedtagelse. Det er da ganske tankevækkende. Noget så fundamentalt for et demokrati, som at 

ens regering overholder forfatningen, bør da indgå i de overvejelser, som man som EU-medlemsland gør sig, i takt med at 

Tyrkiet altså forhandler.

Så vil jeg spørge i forhold til det der mantra, vi hele tiden hører og sikkert vil høre fra alle de andre copy-paste-talere her 

efterfølgende, at selvfølgelig kan Tyrkiet først komme med, når landet overholder kriterierne: Hvilket europæisk land kan 

komme med, før de overholder kriterierne? For ellers giver det svar jo ikke nogen mening. Der er jo masser af europæiske 

lande, man ikke vælger at indlede optagelsesforhandlinger med, men hvis de alle sammen bare skal med, når de opfylder 

kriterierne, hvorfor skal man så forhandle med Tyrkiet og ikke med f.eks. Aserbajdsjan og Rusland?
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Kl.13:15  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:15  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Nu er det jo sådan, vil jeg gerne sige til hr. Morten Messerschmidt, at Tyrkiet er et officielt kandidatland til EU; det er 

Aserbajdsjan ikke endnu, og det er i hvert fald en rimelig god grund til, at man ikke forhandler med Aserbajdsjan.

I forhold til Tyrkiets eventuelle kommende EU-medlemskab har vi jo klart sagt, at vi ønsker at holde dem på sporet i forhold 

til Københavnskriterierne og i forhold til, at de mangler at få ryddet op i nogle ting, bl.a. i forhold til spørgsmålet om deres 

domstole og i forhold til forfatningen. Det er vi jo fuldstændig enige om. Det er også derfor, jeg siger, at det simpelt hen ikke

kan nytte noget, at Dansk Folkeparti prøver at kapre en dagsordenen om, at vi fra Venstres side gerne vil have Tyrkiet med 

i EU anno 2009, for som jeg sagde i min tale: Det ønsker vi ikke. Vi vil have, at Tyrkiet skal opfylde en lang række krav, 

som de ikke er i nærheden af at opfylde endnu, før de kan komme med i EU. Et forsøg på at fjerne den fokus, som hr. 

Morten Messerschmidt prøver på, skal han ikke få held til.
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Kl.13:16  
Kort bemærkning

Formanden:

Så er der en kort bemærkning fra hr. Kamal Qureshi.
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Kl.13:16  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

Tak. Vi har jo fremsat et fælles forslag til vedtagelse, men jeg tror, at vi også er enige på afgørende områder, så jeg synes 

bare - når nu vi ikke fik lejlighed til at stille ministeren spørgsmål i første runde - at jeg gerne, for at få det på plads, vil 

spørge Venstres ordfører, om ikke Venstre vil kunne bekræfte sammen med SF, at den helt klare grund til, at vi støtter den 

her proces, er, at vi tror på, at Tyrkiets udvikling i retning af mere demokrati, bedre menneskerettigheder, bedre rettigheder 

for kvinder og andet fremmes i den her proces og ikke det modsatte.

Det, der er det helt bærende, er jo, at vi i modsætning til Dansk Folkeparti ikke bare er optaget af at ødelægge Tyrkiet, 

men faktisk er optaget af, hvordan vi fremmer den udvikling i Tyrkiet, som kan gøre, at Tyrkiet netop kan virke som den bro, 

der bliver nævnt i ordførerens tale.

  

21

Kl.13:17  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:17  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg kan kun være fuldstændig enig med spørgeren og sige, at det helt klart er vores vurdering, at det, at vi så at sige holder

dem på sporet - som jeg har nævnt et par gange - i forhold til optagelsesforhandlingerne, i forhold til at der hele tiden er en 

undersøgelse af, om de opfylder de forskellige kriterier, at vi arbejder for, at de kommer i en meget mere demokratisk 

retning, og holder regeringen fast på de løfter, den har givet i forhold til EU, er markant bedre, end at vi kommer og siger: 

Nej, vi mener ikke, at Tyrkiet overhovedet er en del af Europa. For så kan det da gå rigtig galt.

Her taler vi altså om et land, som har en kæmpe militærstyrke, et land, som i dag i mit billede i en eller anden grad er med 

til sammen med Israel at være duksedrengen i Mellemøsten. Og det kan altså gå gruelig galt, hvis ikke vi kan holde dem 

på sporet og så at sige hele tiden sige: I kan godt nå målet, hvis I opfylder de her forskellige krav. Så jo, jeg er meget enig.
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Kl.13:18  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Kamal Qureshi.
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Kl.13:18  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

De her korte bemærkninger behøver jo ikke nødvendigvis være spørgsmål, så jeg vil benytte lejligheden til at sige, at set 

gennem SF’s briller er der jo ikke nogen tvivl om, at det er helt klart, at vi ser en proces i Tyrkiet. Går man tilbage til det 

tidspunkt, hvor processen startede i Tyrkiet, og det er jo længere tilbage end i 2005, er der ingen tvivl om, at Tyrkiet har 

bevæget sig i en retning med mere respekt for menneskerettighederne. De grupper i Tyrkiet, som ønsker den her proces, 

bliver styrket af et europæisk samarbejde og bliver styrket af, at Tyrkiet er med i en lang række projekter, 

menneskerettighedsprojekter, kvinderettighedsprojekter, demokratiprojekter m.m. Tyrkerne er med i de internationale 

konferencer, og deltager også i langt hovedparten, hvor de personer og de grupper bliver styrket.

Så det ville være en skadelig udvikling for Tyrkiet, hvis vi skulle vælge den linje, som Dansk Folkeparti lægger op til, og 

skubbe tyrkerne fra os. Det, der er det helt centrale, det helt afgørende og det, tyrkerne har brug for, er, at vi er der, at vi 

hjælper dem, og at vi er med til at fremme udviklingen i det rigtige spor.
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Kl.13:19  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:19  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg er enig i, at vi heldigvis har set visse positive skridt fra Tyrkiets side. Jeg må så til gengæld sige, at jeg også synes, at 

vi har set tilbageskridt fra Tyrkiets side. Der må jeg give hr. Morten Messerschmidt ret i, at vi også har set episoder, som 

jeg i hvert fald absolut ikke syntes var pæne. Derfor er det også vigtigt for mig at understrege, at det Tyrkiet, som vi fra 

Venstres side gerne ser får EU-medlemskab, ikke er et Tyrkiet anno 2009, for der er altså lang vej endnu. Men som 

spørgeren klart var inde på, kan Tyrkiet jo kun komme i mål, hvis og såfremt Tyrkiet er på sporet, og derfor er det vigtigt, at 

vi holder dem på sporet.
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Kl.13:20  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe for en kort bemærkning.
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Kl.13:20  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Når jeg påhører de her debatter om Tyrkiets mulige optagelse i EU, så er der en ting, der altid undrer mig, og det er bl.a. hr.

Michael Aastrup Jensens tidshorisont. Det er altså, som om historien kun er et øjeblik, der venter på det næste øjeblik, og 

det er rigtigt, at det er sådan med historien i forhold til Vorherre, men hr. Michael Aastrup Jensen kunne dog godt have en 

anden tidshorisont.

Der bliver hele tiden sagt, at det slet ikke er i dag, og at det slet ikke er i 2009, at Tyrkiet skal optages, men altså, 

Muhammed er ca. 1.500 år gammel, og islamismen er lige så gammel. Så har vi i årene efter første verdenskrig oplevet et 

tilbageslag for islamismen med Kemal Atatürks reformer, og nu går det den modsatte vej igen, som om Kemal Atatürk 

næsten ikke havde eksisteret… 
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Kl.13:21  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Vi skal lige have spørgsmålet.
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Kl.13:21  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Ja, spørgsmålet - det forundrede spørgsmål - er: Hvad er det for en tidshorisont? Er det 30 år, der vil gå, inden Tyrkiet kan 

optages, eller er det 100 år, og kunne man så ikke lige lade det ligge lidt og vente med at snakke om det?
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Kl.13:22  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:22  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Altså, jeg kan ikke sætte en tidsgrænse ind og sige, at det bliver om x antal år, at Tyrkiet kan blive medlem af EU, for som

jeg har slået fast, skal Tyrkiet opfylde en lang række kriterier, som de ikke er i nærheden af at opfylde endnu. Og hvornår 

de så gør det, beror selvfølgelig på de forhandlinger, der er mellem EU på den ene side og Tyrkiet på den anden side. Jeg 

er selvfølgelig forhåbningsfuld, med hensyn til at vi kan komme det nærmere, at det kan storme fremad, men det er jo også 

vigtigt at slå fast, at det forslag til vedtagelse, som vi forhåbentlig bekræfter med en afstemning her senere, også klart siger,

at det er en åben proces, hvor resultatet ikke er givet på forhånd.

Så det vil sige, at det altså er sådan, at det ikke bare er en gratis omgang for Tyrkiet. Hvis ikke Tyrkiet opfylder de 

forskellige kriterier, der er, kan Tyrkiet ikke blive medlem af EU. Derfor er det også vigtigt, at Tyrkiet spiller med på den her 

bane.

  

33

Kl.13:23  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.13:23  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jo, men hvis jeg nu fik den originale idé at foreslå her i Folketinget, at Saudi-Arabien skulle optages i EU, så ville det 

formentlig støde på forskellige indvendinger, og en af de absolut relevante ville være, at Saudi-Arabien er et islamisk 

diktatur. Og så ville hr. Michael Aastrup Jensen sige, at det jo var en proces, der gik over tid, og at alle 

Københavnskriterierne skulle være opfyldt, før vi kunne optage Saudi-Arabien.

Ærlig talt, er det da ikke nogle mærkelige luftkasteller og en mærkelig mangel på fornemmelse for, hvor uendelig langsomt 

historien bevæger sig?
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg kan berolige hr. Jesper Langballe med, at vi fra Venstres side ikke vil arbejde for, at Saudi-Arabien bliver medlem af EU.

Det er jo så dermed også sagt, at jeg mener, at Tyrkiet er et kandidatland, og at Tyrkiet selvfølgelig skal opfylde en lang 

række kriterier, for at det kan blive medlem. Det har jeg efterhånden sagt mange gange nu, men alligevel prøver man at 

skyde os i skoene, at - som jeg hørte det fra hr. Morten Messerschmidt tidligere - hvis det stod til os, ville Tyrkiet komme 

med i nærmeste fremtid.

Jeg har altså sagt rimelig klart i min tale, at der er lang vej endnu, før Tyrkiet kommer i mål, men som vi også talte om før, 

er det, at vi holder dem på sporet og holder dem på en demokratisk vej, bedre end alternativet.
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Så er det fru Yildiz Akdogan, Socialdemokratiet.
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Kl.13:25  
Ordfører

(Ordfører)

Yildiz Akdogan (S):

Et uddannelsessystem, der fungerer under en religiøs administration, censur på bøger, dødsstraf, skilsmisse ikke tilladt, 

prævention og abort ikke tilladt, kvinder i den offentlige sektor må opgive deres arbejde i tilfælde af et ægteskab, 

kriminalisering af homoseksuelle - disse var punkter i en forfatning, som også gjorde krav på nabostatens territorium. Men 

den her forfatning er ikke den tyrkiske. Det er en forfatning, der var den irske før 1973. Det får en til at tænke og ikke mindst

stille spørgsmålet: Kan det virkelig passe? Ja, det kan det. Men Irland er heldigvis nået langt siden, bl.a. takket være EU 

og de krav, man har stillet fra fællesskabets side til de enkelte medlemslande.

Men spørgsmålet i dag drejer sig om Tyrkiet, og spørgsmålet er så, hvad der sket, siden dette land blev kandidatland i 

1999. Tyrkiet har først og fremmest forpligtet sig til at opfylde Københavnskriterierne. Allerede 2 år efter, dvs. i 2001, 

lancerede den daværende koalitionsregering sin første reformpakke, der prikkede hul på en række tabuer i tyrkisk politik - 

tabuer, som gjorde op med militæret, mindretalsspørgsmålet og menneskerettighederne generelt.

I 2002 fik landet så sin nuværende konservative, religiøse regering, også kendt som AKP-partiet. Trods skeptikernes frygt 

for en islamisering af det sekulære Tyrkiet, kan man med rette spørge, hvad der er sket rent reformmæssigt under den her 

regering. Hvis jeg skal fremhæve nogle af de konkrete udviklingsprocesser, kan jeg nævne nogle enkelte, og det lyder 

sådan her:

Den meget kritiserede forfatning fra 1982, der blev til efter militærkuppet, har været og er under stor forandring og 

reformproces, og en tredjedel af forfatningen er bl.a. ændret. Dødsstraffen er afskaffet. Den politiske situation i Tyrkiet er 

meget mere stabil end tidligere, og militærets indblanding i det politiske liv er begrænset væsentligt. Bl.a. har militæret blot

en rådgivende rolle i dag. Mindretalsrettigheder er forbedret væsentligt. F.eks. er det i dag tilladt, at det kurdiske mindretal 

kan få lov til at se kurdisk tv 24 timer i døgnet. Kvindernes ligestilling er forbedret markant, bl.a. via ægteskabsloven og den 

reviderede straffelov. Vold mod kvinden tages meget mere alvorligt fra myndighedernes side, og der er nultolerance over for 

æresrelaterede drab, heldigvis. Religiøse mindretal har fået lettere ved at komme frem og ytre sig til pressen og i det 

offentlige rum generelt. Der er også indført en nultolerancepolitik mod tortur og mishandling i fængslerne.

Så langt, så godt. Men er alt så fryd og gammen i Tyrkiet? Nej, Tyrkiet har stadig lang vej med hensyn til at implementere 

alle reformer, og selv om optagelsesforhandlingerne blev indledt officielt i 2005, mangler landet stadig væk 33 ud af de 35 

lovpakker, som landet skal gennemføre. Spørgsmålet er så, når nu et kandidatland, som, siden det blev grundlagt i 1923, 

har sat den europæiske statsdannelsesmodel som sit forbillede og trods sin muslimske baggrund har formået at bygge et 

parlamentarisk system op med frie valg og et ønske om at være en del af det europæiske fællesskab: Skal dette land 

holdes ude? Eller skal man holde det fast i den reformproces, det er i gang med?

For os Socialdemokrater er svaret ret enkelt. Tyrkiet er en vigtig samarbejdspartner for EU, og landet spiller også en vigtig 

rolle i NATO, som vi har set på det seneste, og kan også være en god rollemodel for andre muslimske lande. Derfor skal 

man holde den tyrkiske regering fast på det løfte om reformer. Vi ved, at medlemskab ikke er på tale i morgen eller de 

næste mange år frem, ligesom vi ved, at bolden ligger hos tyrkerne, hvad reformprocessens hastighed angår. Derfor mener 

vi heller ikke, at døren skal lukkes for Tyrkiet eller andre lande, der måtte ønske at forpligte sig til kravene om kriterierne fra 

EU's side. Vi skal derimod holde fast i en stram og ansvarlig forhandlingspolitik, hvad enten det gælder Tyrkiet eller andre 

kandidatlande.

Vi støtter den af Venstres ordfører fremsatte udtalelse.
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Kl.13:29  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.

  

40

Kl.13:29  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Tak for betragtningerne. Jeg tror bare, jeg vil nøjes med at spørge - nu hvor fru Yildiz Akdogan altså tilslutter sig det forslag 

til vedtagelse tilbage fra midten af 2006 - om hun ikke isoleret betragtet kan se det som et problem, at den regering, som 

EU i øjeblikket forhandler med, er blevet kendt forfatningsstridig ved Tyrkiets forfatningsdomstol og altså har fået straffe 

derefter, det vil sige fået nedsat sit statstilskud osv.

Gør det ikke bare for nogle Socialdemokrater, at man måske lige tænker sig om en ekstra gang, inden man går ud og råber

juhu over den forhandlingsproces, som jeg forstår, at fru Yildiz Akdogan er en varm tilhænger af?
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Yildiz Akdogan (S):

For det første mener jeg ikke, at jeg råbte juhu. For det andet vil jeg også sige, at AKP-partiet heldigvis ikke blev lukket.

I min indledning refererede jeg til et land, der engang havde nogle regler, der kan få os til at ryste på hovedet i dag - Irland. 

Men situationen en anden i dag. Og som jeg også sagde i min tale, er det spørgsmålet om en reformproces. Bolden ligger 

hos tyrkerne, det gør hastigheden også. Så skulle vi ikke lige vente og se, hvordan og hvorledes det går, inden vi på forhånd

dømmer dem ude?
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg synes, det er en ganske fortrinlig argumentation, der givetvis fortjener optryk i flere årbøger, når året udrinder. Altså, det

forhold, at Irland på 35 år har reformeret sig, gør, at så må Tyrkiet sandelig da også kunne. Det synes jeg er fantastisk. Jeg

vil i hvert fald huske det længe, tror jeg. Jeg vil sige, at det unægtelig også letter argumentationen for Socialdemokraterne 

på en lang række andre områder, hvis man kan pege på et eneste område, hvor der har været en udvikling, og så sige: 

Jamen så kan alle andre også. Jeg vil sige: Enfoldigheden leve! Og så må folk uden for huset her jo selv dømme.

Men jeg vil egentlig bare gerne have svar på mit spørgsmål. Gør det overhovedet ikke indtryk på fru Yildiz Akdogan eller på 

Socialdemokratiet som sådan, at den regering, man forhandler med, ved den tyrkiske forfatningsdomstol har fået kendt sit 

virke og sit program i strid med forfatningens grundprincipper?
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Kl.13:31  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:31  
Kort bemærkning

Yildiz Akdogan (S):

Tak for det. Jeg ved ikke, om ordføreren selv er klar over det, men faktisk lavede vi en stor big bang-udvidelse i 2004, hvor vi 

fik ti nye lande med i EU, og så fik vi to andre nye lande, og mig bekendt har de her lande reformeret sig ret så meget og er

blevet ret velfungerende demokratiske stater. Så, ja, det tog 35 år for Irland, det tog gennemsnitlig 10 år for de central- og 

østeuropæiske lande. Det kan være, at det måske tager 20 år for Tyrkiet - hvem ved? Men processen er sat i gang. 

Så vil jeg lige spørge hr. Morten Messerschmidt, der er så skeptisk over for, hvad der foregår i Tyrkiet: Har hr. Morten 

Messerschmidt været i Tyrkiet? Europaudvalget var jo på en studietur for netop at gå ind og se på, hvad der sker, og 

hvordan reformprocesserne ser ud, og vi snakkede både med civilsamfundet, de politiske partier og forskellige andre 

interessegrupper. Det kunne måske have gavnet hr. Morten Messerschmidts indsigt i forhold til, hvad der foregår, hvis han 

nu havde deltaget i den her studietur.
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Kl.13:32  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger, og næste ordfører er fru Hanne Agersnap, Socialistisk Folkeparti.
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Kl.13:32  
Ordfører

(Ordfører)

Hanne Agersnap (SF):

Jeg vil gerne takke for ministerens redegørelse, som jeg synes klart viste, at der stadig væk er væsentlige udeståender og 

udfordringer på mange områder i samarbejdet, men at den grundlæggende holdning også er, at det er vigtigt, at vi fortsætter

forhandlingsstrategien.

I SF undrer vi os over, at forespørgerne - i hvert fald sådan som forespørgslen er formuleret - kun er interesserede i forholdet

mellem islamiske og sekulære kræfter. Det, som vi synes er det særlig interessante, er forholdet mellem de demokratiske 

og de udemokratiske kræfter, herunder forholdet til mindretal, bl.a. kurderne, hvor det er vigtigt, at vi får en udvikling mod et 

mere pluralistisk demokrati.

Det er vigtigt, at EU fortsætter forhandlingerne med optagelse for øje, fordi det bl.a. er på den måde, vi får fremmet 

udviklingen mod det pluralistiske demokrati og mindretalsbeskyttelse, og fordi det er vigtigt for både EU og Tyrkiet at få 

styrket samarbejdet og i sidste ende nå frem til optagelse.

SF støtter de rammer for optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet, som vi vedtog tilbage i 2006. Her konstaterede 

Folketinget, at forhandlingerne med Tyrkiet er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på forhånd, men at målet dels er 

optagelse, dels at Tyrkiet skal opfylde de samme krav som alle andre nye medlemslande, herunder Københavnerkriterierne.

De seneste år er den positive reformproces, som blev startet i Tyrkiet i 2003, gået i stå. Det er vigtigt, at vi fortsætter med 

at presse på og få Tyrkiet tilbage på reformsporet, få bremset den øgede polarisering i det tyrkiske samfund og sikret 

pluralisme og mindretalsrettigheder. De demokratiske kræfter vokser i Tyrkiet, og de kræfter skal vi støtte ved at fortsætte 

forhandlingerne med optagelse som mål.

Ministeren nævnte, at et af problemerne i forhandlingerne med Tyrkiet er manglende accept af Ankaraprotokollen, altså at 

Tyrkiet ikke kan acceptere toldunion og transport- og havnesamarbejde med Cypern. Forholdet til Cypern og Grækenland 

fortsætter med at spænde ben for optagelsesforhandlingerne, og vi mener, at EU har en stor del af ansvaret for den 

hårdknude, forhandlingerne er havnet i. Den tyrkiske premierminister accepterede i sin tid FN's plan for en løsning af 

konflikten på Cypern, men græsk-cyprioterne forkastede planen. Alligevel valgte man at optage et delt Cypern i EU, og det 

er nu en af barriererne i forhandlingerne.

Det er vigtigt at holde fast i, at udsigten til EU-medlemskab giver den tyrkiske befolkning tro på fremtiden. Men både EU’s 

vaklen og de nyere processer i Tyrkiet har været med til at sætte reformprocessen i Tyrkiet i stå, og det er uheldigt for 

begge parter ud fra både et sikkerhedspolitisk, kulturelt og demokratisk synspunkt. Vi har brug for Tyrkiet som bindeled til 

Mellemøsten, til konstruktiv dialog med Tyrkiets moderate islam og til at skabe robust økonomi og velfærd i Europa. Tyrkiet

har allerede siden 1963 haft privilegeret medlemskab af først EF og nu EU, så man kan jo ikke tilbyde Tyrkiet en 

mellemting. Nu er det fuldt medlemskab, vi forhandler om.

SF støtter flertallets forslag til vedtagelse, som jo ikke er en genopfindelse af den dybe tallerken, men fastholder os ved den

vedtagelse, der blev vedtaget i maj 2006.
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Kl.13:36  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Der er et par korte bemærkninger, og den første er fra hr. Morten Messerschmidt.

  

50

Kl.13:36  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Fru Hanne Agersnap nævnte jo mange spændende emner i sit indlæg, og jeg vil bare stille spørgsmål til ét område.

Fru Hanne Agersnap nævnte forsøget på at genforene Cypern, altså få afsluttet den ulovlige besættelse at Nordcypern 

siden 1974 og genforene den med den græsk-cypriotiske del. Jeg forstår det sådan, at SF synes, det ville være 

fuldstændig naturligt, hvis græsk-cyprioterne skulle overdrage den besatte del af landet til tyrkerne. Det var i hvert fald 

sådan, jeg udlagde det, og kan fru Hanne Agersnap sige noget om, hvad det er for nogle dele af aftalen, hun finder er særlig

fornuftige?

Det er jo velkendt, at græsk-cyprioterne syntes, det var træls, at de skulle dele deres nationalbankreserver, og at det var 

træls, at man skulle have en fælles beslutningsprocedure, som gjorde, at hver del af øen ville få lige 

beslutningskompetence ved ny lovgivning, og at man skulle dele præsidentmagten og alle de ting. Men kunne fru Hanne 

Agersnap prøve at uddybe, hvordan hun ser på nogle af de elementer i aftalen, som hun åbenbart mener er så fantastisk?
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg mener, det er vigtigt, at den løsning af Cypernproblemet i FN-regi, der blev forsøgt, bliver fastholdt, så problemet ikke 

fortsat er en barriere for udviklingen af EU. Jeg kender ikke historien så godt, at jeg kan sige, hvad forsøget præcis faldt på,

men det er uheldigt, at processen ikke er genoptaget, så vi får forhandlingerne i FN-regi og får løst problemerne, for det vil 

fortsat være en barriere for Tyrkiets optagelse, hvis samarbejdet med Cypern bliver blokeret.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jamen forstå mig ret. Jeg kan sagtens forstå, at man som socialist kan have den tilgang til spørgsmålet, at når halvdelen af

et land bliver besat af fremmede tropper, er det selvfølgelig de besatte, som udgør problemet. Det er jo et velkendt 

socialistisk synspunkt, vi har set det siden 1917 og frem til 1989 som et ganske anerkendt dogme, men jeg er bare 

overrasket over at se, at vi også i hr. Villy Søvndals nyreformerede socialistparti finder denne relativt totalitære tilgang til 

folkeretten. Men lad det ligge.

Et andet spørgsmål, som jeg synes det må være centralt for SF at svare på, er spørgsmålet om den folkelige deltagelse. Vi

har jo flere gange hørt folk fra SF insinuere, at man er tilhænger af folkeafstemninger, f.eks. forud for Lissabontraktaten, så 

derfor vil jeg gerne høre, om SF støtter Dansk Folkepartis forslag om, at uanset hvordan man kommer videre med 

forhandlingerne med Tyrkiet - men at man ønsker det - kan processen ikke afsluttes, i hvert fald ikke i Danmark, uden at 

danskerne høres ved en folkeafstemning. Er det et forslag, som socialisterne kan støtte?
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Kl.13:39  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:39  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Det kan vi ikke støtte, for det er ikke alle spørgsmål, der egner sig til en folkeafstemning. Forhold, der angår danskere, kan 

egne sig, men et EU-spørgsmål om optagelse af et nyt land egner sig ikke til en folkeafstemning. Vi mener, at det at sikre,

at Københavnerkriterierne opfyldes, er meget mere egnet som grundlag for beslutning om en optagelse.
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Kl.13:40  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe for en kort bemærkning.
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Kl.13:40  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Når man selv opfinder de historiske problemstillinger, man skal diskutere, så går det hele jo meget nemmere. Fru Hanne 

Agersnap undrede sig over, at hr. Morten Messerschmidt kun skelnede mellem sekulære og islamiske kræfter og ikke 

mellem demokratiske og udemokratiske kræfter. Jamen det er jo, fordi tyrkerne selv gør det. Det er jo sådan, de selv ser på

det, uanset på hvilken side af gærdet de står. Kemal Atatürk ville i 1920'erne skabe en sekulær nationalstat, hvilket er 

noget højest uislamisk. Og nu går det den modsatte vej. Nu vil Erdogan og Gül skabe en islamisk stat.

Men det er jo den modsætning, der tæller i Tyrkiet. Kemal Atatürk var så vist ikke nogen mønsterdemokrat, men den 

sekulære stat var hans hjertebarn. Men det, tyrkerne finder grundvæsentligt i den her sammenhæng, synes fru Hanne 

Agersnap altså er ligegyldigt.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Ja, for os er de vigtigste principper hensynet til, om det er demokratisk eller udemokratisk. Jeg anerkender, at 

diskussionen måske går på en anden led i Tyrkiet, men samtidig er der både demokratiske og udemokratiske tendenser på

begge sider, både i de islamiske bevægelser og i de sekulære bevægelser. Så jeg mener, at vi, hvis vi skal vurdere 

udviklingen i Tyrkiet, skal vurdere styrken af de demokratiske processer på begge sider.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jamen er det ikke faldet fru Hanne Agersnap ind, at der er en sammenhæng, som simpelt hen går på, at den sekulære 

nationalstat i modsætning til den religiøse stat er en forudsætning for demokratiet, og at når Tyrkiet i øjeblikket bevæger 

sig, ikke gradvist, men faktisk efterhånden i fuld galop imod en øget islamisering, så bevæger Tyrkiet sig faktisk dermed 

automatisk væk fra demokratiet?
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Nej, det er den sammenhæng, jeg ikke accepterer. Jeg mener, at det, der er vigtigt, er, at vi ser på de demokratiske 

kræfter, hvad enten de er islamiske eller sekulære, og vurderer styrken af de demokratiske kræfter. I den sekulære 

bevægelse er der udemokratiske kræfter, ligesom der er i den islamiske bevægelse.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Martin Henriksen for en kort bemærkning.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Martin Henriksen (DF):

Tak. Det var, fordi jeg bemærkede, at fru Hanne Agersnap sagde, at det her spørgsmål ikke egnede sig til en 

folkeafstemning i Danmark, fordi det ikke havde indflydelse på danske forhold. Men der vil jeg bare høre, om ikke fru Hanne 

Agersnap altså godt kan se, at det alligevel har det. For hvis vi kigger på den udvidelse, der har fundet sted imod øst, så 

har den jo eksempelvis medført en indvandring til Danmark fra de østeuropæiske lande. Derfor er det jo også nærliggende 

at tro, at såfremt Tyrkiet kom med i EU, ville det også medføre en øget tyrkisk indvandring til Danmark.

Jeg vil bare høre, om det ikke kunne give anledning til, at man så ville mene, at det også var et forhold, som danske 

vælgere kunne få lov til at tage stilling til.
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Kl.13:43  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:43  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

I sidste instans har alle internationale spørgsmål og samarbejder, Danmark indgår i, vel relevans for forhold i Danmark. Men

det er et spørgsmål om, hvorvidt det er af den karakter, at alle betingelserne og forudsætningerne omkring optagelse vil 

kunne forklares i Danmark. En folkeafstemning om det her spørgsmål i Danmark vil hurtigt blive en folkeafstemning for eller 

imod EU, og det ville være svært at fastholde fokus, når fokus er på optagelse af et andet land.
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Kl.13:44  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Martin Henriksen.
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Kl.13:44  
Kort bemærkning

Martin Henriksen (DF):

Der er jeg uenig. Jeg tror ikke, at en folkeafstemning i Danmark vil blive til et spørgsmål om for eller imod EU. Jeg tror, at 

det vil være en folkeafstemning for eller imod risikoen for en stor tyrkisk indvandring til Danmark. Det er jo meget reelt at 

spørge danskerne om det. Det synes jeg da i hvert fald det er, for Tyrkiet er et stort land, og kommer Tyrkiet med i EU, vil 

det få meget indflydelse, fordi det er et stort land. Qua sin befolkningssammensætning og sin størrelse vil det få meget 

indflydelse, specielt hvis Lissabontraktaten bliver vedtaget.

Derfor har det jo dels stor indflydelse på det, som man politisk beslutter i EU, som har konsekvens for Danmark, og dels vil

det også have effekt, hvis Tyrkiet f.eks. kom med i Schengen - fri bevægelighed ind over grænserne; at man kommer ind og

får fuld gavn af den fri bevægelighed. Det vil jo i den grad være et spørgsmål, om danskerne tør løbe risikoen for en stor 

tyrkisk indvandring til Danmark.

Hvis Socialistisk Folkeparti ikke mener, at der er noget at være bekymret for, kan man vel godt gå ud og argumentere for 

eller imod de synspunkter, man har, og så lade det være op til vælgerne i sidste ende at beslutte, om de synes, det er den 

rigtige vej at gå eller ej.

  

71

Kl.13:45  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:45  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg vil godt sige, at vi ikke er bange for vælgerne. Vi kan sagtens gå ud og argumentere, men problemet er, om vi får en 

debat, der afspejler det afstemningstema, der bliver. For det kan blive sådan en trussel om en kæmpe indvandring, altså 

forskellige vurderinger af fremtiden, som vil være svære for befolkningen at vurdere på baggrund af sådan en 

optagelsestekst. F.eks. gælder det for de lande, vi senest har optaget, at Schengen jo er udskudt, og at der er betingelser 

kombineret med optagelserne. Det vil blive svært at vurdere, og så vil det blive sådan en slags: »hvem tror det ene, hvem 

tror det andet-kampagne.« Den kan være svær at få til at blive frugtbar.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Søren Krarup for en kort bemærkning.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg havde i søndags den spændende oplevelse at være inviteret til et møde hos Radikal Ungdom, hvor jeg diskuterede 

forsvarspolitik med hr. Morten Helveg Petersen. Det var meget hyggeligt og fredeligt, men på et tidspunkt kom vi naturligvis 

til at tale en del om Afghanistan, dvs. om muligheden for at Danmark med sin indsats dér kunne skabe et demokrati, hvad 

jeg betvivlede. Jeg får lyst til i forlængelse af det, fru Hanne Agersnap har sagt hidtil, at spørge hende: Vil fru Hanne 

Agersnap fortælle mig, om der findes noget muslimsk demokrati i denne verden?
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg kan ikke stå her på talerstolen og i tankerne gennemgå alle lande, men det kan godt være, at Tyrkiet er det nærmeste,

vi kommer. Jeg må indrømme, at jeg ikke lige kan få tænkt det igennem i denne pressede situation.
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Kl.13:47  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Søren Krarup.
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Kl.13:47  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Så vil jeg være så fræk at fortsætte med den spændende debat med de radikale unge mennesker, for der blev Tyrkiet 

nemlig også nævnt som eksempel på et demokrati, og der var jeg altså også så fræk at spørge dem: Kender I noget til 

Kemal Atatürk? Kender I noget til det, han foretog med Tyrkiet i 1923? Det var nemlig nok, kan man sige, et sekulært 

styre, men det var et militærdiktatur, dvs. at der var en ophævelse af enhver form for demokrati. Det havde aldrig eksisteret i

Tyrkiet, og det kom i hvert fald ikke til at eksistere i 1923. Og det eksisterer jo for så vidt heller ikke i dag.

Forholdet er jo, at 98 pct. af Tyrkiets befolkning er muslimer, og dog skal de af militærdiktaturet hensættes i en tilstand, 

hvor de ikke må have lov til at udtrykke det. Vil fru Hanne Agersnap ikke give mig ret i, at Tyrkiet heller ikke er noget som 

helst eksempel på et demokrati?
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Det er i hvert fald ikke et demokrati, som jeg ønsker det. Der mangler pluralisme, der mangler ytringsfrihed, 

menneskerettigheder; der er en masse problemer, som bl.a. er nogle af dem, man sætter op i processen og i debatterne 

med EU-Kommissionen med henblik på optagelse, sådan at Tyrkiet netop kan udvikle sig til det pluralistiske demokrati, 

som medlemsstaterne i EU er.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så har hr. Per Clausen bedt om en kort bemærkning.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Per Clausen (EL):

Jeg vil bare spørge fru Hanne Agersnap, om hun ikke er enig med mig i, at forsøget på at opstille en hovedmodsætning 

mellem de sekulære og de islamistiske i forhold til Tyrkiet jo netop skygger for den interessante debat, hr. Søren Krarup 

prøvede at rejse her til sidst, nemlig om, hvorvidt der foregår en demokratisk udvikling eller ej i Tyrkiet? Det, vi burde 

diskutere og interessere os for, burde jo være, hvordan vi udviklede demokratiet, hjalp de demokratiske kræfter i Tyrkiet 

med at udvikle demokratiet.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jo, og mange tak til spørgeren, fordi han formulerer det så pænt. Jeg prøvede netop at sige, at jeg synes, vi skal fokusere 

på, hvor de demokratiske bevægelser, de demokratiske holdninger er i Tyrkiet, og ikke på, hvor de islamiske og sekulære 

bevægelser er.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Næste ordfører er fru Helle Sjelle fra De Konservative.
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Kl.13:49  
Ordfører

(Ordfører)

Helle Sjelle (KF):

Det er jo ikke første og det er nok heller ikke sidste gang, vi på foranledning af Dansk Folkeparti skal diskutere et eventuelt 

tyrkisk medlemskab af EU. Der skal jo holdes liv i valgkampen, i hvert fald frem til juni måned, hvor der er valg til Europa-

Parlamentet. Men så kan man i hvert fald håbe, at det i det mindste stilner af derefter.

Jeg skal så også endnu en gang takke for anledningen til at gøre rede for Det Konservative Folkepartis holdning til den her 

sag.

I 2005 indledte EU optagelsesforhandlinger med Tyrkiet. Forud var gået mange års forberedelser og reformer i Tyrkiet, der 

ansøgte om medlemskab af EF allerede i 1987. Reformarbejdet går dog endnu flere år tilbage. Allerede i 1963 underskrev 

de seks EF-lande og Tyrkiet Ankaraaftalen. Den betød, at Tyrkiet skulle tilpasse sig EU’s indre marked, bl.a. ved at 

tyrkiske arbejdstagere under bestemte vilkår fik lov til at arbejde i de daværende EF-lande. Tyrkiet har altså længe 

orienteret sig mod EF og nu mod EU, hvilket har været årsag til betydelige ændringer af det tyrkiske samfund. Det er også 

sket i løbet af de her år.

Men der er slet ikke for os Konservative nogen tvivl om, at der endnu er langt igen for Tyrkiet. Københavnskriterierne er det 

væsentligste grundlag, som Kommissionen løbende vurderer Tyrkiet ud fra. Helt overordnet er der tre kriterier, nemlig det 

politiske, det økonomiske og kriteriet om overtagelse af EU’s samlede regelsæt. Det politiske kriterium kræver demokrati, 

retsstat, menneskerettigheder og beskyttelse af mindretal. Som nævnt af udenrigsministeren tidligere vurderer 

Kommissionen, at Tyrkiet i tilstrækkelig grad opfylder det kriterium. Alligevel er der dog i høj grad - og det vil jeg gerne slå 

fast - plads til forbedringer. Ytringsfrihed og religionsfrihed er gode eksempler på rettigheder, som endnu ikke beskyttes 

kompromisløst i det tyrkiske samfund. Det vil kræve en holdningsændring, som EU kan være med til at fremme.

I 2006 har EU også kritiseret Tyrkiet for ikke at leve op til det økonomiske kriterium. Det skyldtes stridighederne om 

Cypern, der har fået Tyrkiet til ikke at udvide toldunionen med EU til også at omfatte de nye medlemslande. EU’s kritik er 

ikke blot snak, men er blevet fulgt op af sanktioner. Dele af optagelsesforhandlingerne er simpelt hen stoppet, indtil EU i år 

vil genoverveje dem.

Det er altså efter vores opfattelse indlysende, at Tyrkiet mangler at levere en lang række resultater, før et medlemskab kan 

komme på tale. De mange år, Tyrkiet allerede har ventet, viser med al ønskelig klarhed, at EU ikke giver ved dørene. Ingen 

ønsker at forbarme sig over Tyrkiet, blot fordi landet har ventet længe. Jeg kan derfor heller ikke helt forstå Dansk 

Folkepartis store bekymring for forhandlingerne med EU. Tror Dansk Folkeparti virkelig, at Tyrkiet bliver lukket ind, før de 

lever op til Københavnskriterierne, bare fordi Tyrkiet skal med?

Som udenrigsministeren allerede tidligere har påtalt, vil Tyrkiet være et helt anderledes og vestligt samfund, hvis det på et 

tidspunkt til punkt og prikke opfylder de her krav. I Det Konservative Folkeparti bakker vi derfor fuldt op om regeringens og 

folketingsflertallets åbne og afventende holdning til optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet. Vi kan ikke på forhånd 

forudsige, hvorvidt landet på et tidspunkt ude i fremtiden vil leve op til EU’s fornuftige og nødvendige kriterier. Til gengæld 

kan vi sige, at Tyrkiet lige nu - lige nu, hvor vi står her - er et godt stykke fra at leve op til de kriterier og dermed også et 

godt stykke fra medlemskab af EU. Vi ønsker naturligvis ikke i Det Konservative Folkeparti - og det vil jeg gerne 

understrege - at Tyrkiet bliver medlem af EU, før landet er klar til EU og EU er klar til Tyrkiet. 
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Kl.13:53  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:53  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg synes, at det er meget skarpsindigt lige til sidst at få slået fast, at Tyrkiet ikke kan blive medlem af EU, før Tyrkiet er 

klar! Jeg går ud fra, at det må være et krav, der gælder for alle europæiske lande, ellers ville der i hvert fald være noget 

mærkeligt over det, og derfor er det måske i virkeligheden også lidt overflødigt at gentage det og gøre det til et så 

gennemgående argument i hele sin retorik.

Jeg tror så aldrig, at Tyrkiet bliver medlem, fordi Tyrkiet i øjeblikket bevæger sig i den helt gale retning. Landet er i gang 

med en islamisering fra top til bund, og det er i virkeligheden det, der er det dybt bekymrende, for hvordan reagerer Tyrkiet 

på de forhandlinger, der i øjeblikket finder sted? Sagen er jo den, at hvis man orienterer sig i de tyrkiske medier, i den 

tyrkiske debat, kan man se, at de krav, som EU stiller til Tyrkiet med hensyn til ligestilling, menneskerettigheder, 

demokrati, ytringsfrihed osv., helt generelt for mange tyrkere virker som en rød klud i ansigtet. De betragter det nærmest 

som en fornærmelse mod den nationale stolthed.

Derfor er spørgsmålet ikke så meget, om Tyrkiet nogen sinde bliver medlem - det tror jeg faktisk aldrig nogen sinde sker - 

men derimod, hvilken skadevirkning det har på samarbejdet og naboskabet mellem EU og Tyrkiet, at man bliver ved med at

bilde folk ind, at de kan få noget, som de tydeligvis ikke selv vil levere det nødvendige for at gøre sig klar til at få.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Helle Sjelle (KF):

Det er åbenbart overhovedet ikke overflødigt, at vi skal gentage det gang på gang, for det lader jo ikke til, at Dansk 

Folkeparti har forstået budskabet, men vi gentager det gerne en gang til: Vi mener ikke, at Tyrkiet skal være medlem af 

EU, før Tyrkiet er klar til EU, og før EU er klar til Tyrkiet. Det vil sige, at Tyrkiet skal leve op til de krav, der bliver stillet. Det 

er det, der er budskabet herfra, og det vil det også være de næste gange, Dansk Folkeparti rejser de her debatter om 

Tyrkiets udvikling.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg er ked af at have stillet et spørgsmål uden for det på forhånd skrevne manuskript, men jeg vil alligevel gerne gentage 

det.

Lad os nu lade være med at fokusere på, om Tyrkiet kommer med eller ej. Lad os nu fokusere på, hvilken betydning det har

for Tyrkiet, at man bliver ved med at sige til tyrkerne, at de på et eller andet tidspunkt, når de opfylder kriterierne, kommer 

med, og at man så bliver ved med at komme med nye kriterier. Lad os prøve at fokusere på, hvordan det bliver modtaget i 

den tyrkiske offentlighed og den tyrkiske debat, at man hele tiden stiller krav, som jo i hvert fald i forhold til kønnenes 

ligestilling, demokrati, ytringsfrihed - i parentes bemærket Muhammedtegninger - og en lang række andre ting bliver 

betragtet som en fornærmelse, altså som noget, der gør, at de bevæger sig længere væk fra EU. Er det noget, der fremmer

den broderlighed imellem Danmark og EU og Tyrkiet, som Det Konservative Folkeparti og sådan set også Dansk Folkeparti

gerne vil have, eller er det i virkeligheden noget, der gør, at parterne rykker længere væk fra hinanden?

Jeg håber, at fru Helle Sjelle kan bevæge sig lidt ud over det, hun sagde i sin ordførertale, og også svare på det, som jeg 

spørger om.
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Kl.13:56  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:56  
Kort bemærkning

Helle Sjelle (KF):

Det kan nogle gange være lidt svært, fordi spørgsmålene går i alle mulige og umulige retninger, men jeg skal dog gøre mit 

bedste.

Jeg synes bestemt ikke, at EU skal lade være med at stille krav eller stille Tyrkiet i udsigt, at de eventuelt på et tidspunkt 

kan blive medlem. Jeg synes bare også, at det er nødvendigt og væsentligt at sige til Tyrkiet: Der er nogle krav, som I bliver

nødt til at leve op til, og de krav slækker vi ikke på, heller ikke selv om I synes, at det er nogle besværlige krav; hvis I vil 

være med i det her fællesskab, så er der nogle krav, som I er nødt til at leve op til.

Hvis Tyrkiet, og det synes jeg da er væsentligt, vælger at sige, at de ikke vil leve op til kravene og ikke vil være med, er det 

jo Tyrkiets valg. Det er jo ikke sådan, at vi fra EU siger, at vi under alle omstændigheder vil have Tyrkiet med. Det er da i 

høj grad også op til dem selv, om de ønsker at leve op til de krav.
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Kl.13:57  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Næste ordfører er hr. Niels Helveg Petersen, Radikale.
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Kl.13:57  
Ordfører

(Ordfører)

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg vil gerne starte med at sige tak til udenrigsministeren. Jeg var meget enig i de betragtninger, som udenrigsministeren 

fremførte. Og lad mig sige med det samme, at jeg og Det Radikale Venstre selvfølgelig kan stemme for det af hr. Michael 

Aastrup Jensen fremsatte forslag til vedtagelse, som er genbrug, men som jo på en udmærket måde stadig væk er rigtigt.

Det er sagt hele vejen igennem i denne debat: Tyrkiet opfylder i dag ikke betingelserne for medlemskab. Tyrkiet opfylder 

ikke Københavnskriterierne, og det ved tyrkerne godt selv; det ved man selvfølgelig, det ved vi i EU. Og først når Tyrkiet 

opfylder Københavnskriterierne, kan der blive tale om medlemskab. Det vil sige, at det Tyrkiet, der engang bliver medlem, er

et andet Tyrkiet end det, vi kender i dag.

Så vil jeg føje til, at man jo ikke altid skal se vanskelighederne. Man skal også se mulighederne, og man skal ikke mindst 

se på de muligheder, der ligger i et tyrkisk medlemskab i forhold til at stabilisere et af de mest urolige hjørner i verden. Et 

Tyrkiet, der opfylder Københavnskriterierne, er medlem af EU og er medlem af NATO, kan have en i høj grad stabiliserende 

rolle at spille i dette urolige hjørne af verden. Bl.a. kan det også have betydning for udviklingen i Mellemøsten, da Tyrkiet jo 

traditionelt, på trods af at det altså overvejende er et muslimsk land, har et rigtig godt forhold til Israel.

Perspektivet om EU-medlemskab er en stor støtte til de kræfter i Tyrkiet, der ønsker demokratisering og ønsker 

modernisering af det tyrkiske samfund. At smække døren i for Tyrkiet ville have meget negative følger for den politiske, 

demokratiske udvikling i Tyrkiet, det er jeg helt overbevist om. Og lad mig så sige, at vi aldrig her i Danmark har afholdt 

folkeafstemninger, når vi skulle optage nye medlemmer i EU, og det synes jeg heller ikke kan komme på tale, når det 

drejer sig om Tyrkiet.

Så undrede jeg mig over en enkelt bemærkning fra hr. Jesper Langballe i debattens forløb. Hr. Jesper Langballe sagde, at 

historien bevæger sig langsomt. Jeg må altså sige, at min oplevelse af historiens gang inden for de sidste 18 år, siden 

1990, ikke er, at historien har bevæget sig langsomt, men at historien har bevæget sig utrolig hurtigt. Især når det drejer 

sig om udvidelse af de vesteuropæiske institutioner, især når det drejer sig om udvidelsen af EU og udvidelsen af NATO, 

har vi igennem de sidste 18 år oplevet en revolutionær udvikling i Europa. Europa ser i dag fuldstændig anderledes ud, end 

det gjorde i 1990, da kommunismen brød sammen, så jeg undrede mig lidt over den, synes jeg, historieløse betragtning.
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Kl.14:01  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.14:01  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Hr. Helveg Petersen omtalte den positive udvikling i Tyrkiet, som den igangværende optagelsesproces har afstedkommet. 

Der vil jeg bare gerne spørge, om hr. Niels Helveg Petersen betragter det som entydigt positivt for det tyrkiske demokrati, at

det parti, AKP, hvis program og ledelse er blevet kendt i strid med forfatningens sekulariseringsprincipper, tordner frem. 

Ved de seneste valg, parlamentsvalg, præsidentvalg og forventelig også på søndag til lokalvalg, har det pågældende parti 

vundet mere og mere terræn. Og når partiet samtidig altså ved forfatningsdomstolen er blevet kendt i strid med de 

demokratiske grundprincipper i Tyrkiet selv, er det så udtryk for, at Tyrkiet bevæger sig i den rigtige retning?
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Kl.14:02  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:02  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg sagde faktisk ikke noget om den positive udvikling i Tyrkiet. Jeg sagde, at det ville være et tilbageslag for de 

progressive kræfter i Tyrkiet, hvis EU smækkede døren i for næsen af Tyrkiet. Det var det, jeg sagde.

Udviklingen i Tyrkiet er ikke entydigt gået i den rigtige retning. Der sker mange ting i Tyrkiet, som er positive, og ikke 

mindst skal vi være opmærksomme på, at tyrkisk økonomi altså er en meget, meget stærk og meget levende økonomi, der

jo helt og fuldt lever op til de krav, man økonomisk set kan stille til et medlem af EU.

Men det er ikke entydigt positivt. Der er store spændinger i Tyrkiet, og der er undertiden tilbageslag. Jeg kan jo bare ikke 

se, at det skulle være noget specielt tilbageslag, at den tyrkiske højesteret blander sig i det her og siger, hvad de mener 

om regeringspartiet. Det er da tværtimod et udtryk for en vis styrke, for demokratisk styrke, at der er en domstol, der kan 

gå på tværs af den siddende regering. Det er jo et princip, vi jo altså også hylder i Danmark, selv om det ikke står i den 

danske grundlov.
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Kl.14:03  
Kort bemærkning
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Folketinget, Christiansborg
1240 København K.
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Mail: folketinget@ft.dk 

F 24  Om udviklingen i Tyrkiet

Af Morten Messerschmidt (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Peter

Skaarup (DF)

Til udenrigsministeren

Per Stig Møller (KF)

Samling:  2008-09

Status:  Foretaget

 

Vis alle indlæg
Ordførertaler

Forhandlinger

Møde nr.70, torsdag 26.03.2009

Vil udenrigsministeren redegøre for den aktuelle udvikling i Tyrkiet, herunder de interne kampe mellem den islamiske regering og de 

sekulære kræfter, og i det lys give sin vurdering af, om udenrigsministeren finder, at Tyrkiet bevæger sig i retning af eller væk fra EU?

Vis oversigt over samtlige taler

0

  
Kort bemærkning

Det næste punkt på dagsordenen er:

13) Forespørgsel nr. F 24:

Forespørgsel til udenrigsministeren:

Vil udenrigsministeren redegøre for den aktuelle udvikling i Tyrkiet, herunder de interne kampe mellem den islamiske 

regering og de sekulære kræfter, og i det lys give sin vurdering af, om udenrigsministeren finder, at Tyrkiet bevæger sig i 

retning af eller væk fra EU?

Af Morten Messerschmidt (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard 

(DF) og Peter Skaarup (DF).

(Anmeldelse 13.01.2009. Fremme 20.01.2009).
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Kl.11:43  
Kort bemærkning

Formanden:

Den første, der får ordet, er hr. Morten Messerschmidt som ordfører for forespørgerne for at begrunde forespørgslen. 

Værsgo.
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Kl.11:43  
Kort bemærkning

Begrundelse

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand. Efter at have gennemgået nogle af de fatale konsekvenser af allerede gennemførte udvidelser vender vi altså 

blikket imod en af de nok mest opsigtsvækkende forhandlinger, som i øjeblikket pågår med et land, som ønsker 

medlemskab af EU, nemlig Tyrkiet. Jeg og Dansk Folkeparti er af den opfattelse, at det fra starten af har været en fatal 

misforståelse overhovedet at indlade sig på optagelsesforhandlinger med et land, der kulturelt, politisk, historisk og på 

mange andre områder afviger så mærkbart fra kernelandene, fra medlemslandene i EU, at vi nærmest dagligt oplever 

forskellene, konflikterne, problemerne ved at skulle få to så forskellige størrelser til overhovedet at passe sammen, og at det

i virkeligheden i højere grad fører til, at de to parter så at sige flytter sig bort fra hinanden, end det, der oprindelig var tanken:

at man skulle forsøge at forene.

Vi har et godt samarbejde med Tyrkiet i Europarådet og i NATO og i andre sammenhænge, men de fleste vil efterhånden 

kunne se, at det, der foregår i øjeblikket i Tyrkiet, er en regulær islamisering, hvor AK-partiet med premierminister Erdogan 

og præsident Gül i spidsen område for område - undervisningssektoren, administrationen, justitsvæsenet og en lang række

andre sektorer - er i gang med en islamisering af landet, som hverken er til Tyrkiets fordel eller til EU’s fordel. Det er derfor 

vores opfattelse, dels at vi i Folketinget løbende skal have en debat om, hvordan udviklingen i Tyrkiet nu engang er, dels at 

regeringen bør tilsikre, at uanset hvad der sker, vil Tyrkiet aldrig kunne blive medlem af EU, uden at danskerne bliver spurgt 

ved en folkeafstemning, dels at man skal overveje, om det overhovedet er fornuftigt i forhold til relationen Tyrkiet og EU 

imellem at fortsætte med forhandlingerne.

Det er på den baggrund, at vi ønsker den her forespørgsel.
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Kl.11:45  
Kort bemærkning

Formanden:

Ja tak. Så er det udenrigsministeren til besvarelse.
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Kl.11:46  
Ordfører

Besvarelse

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

EU har haft optagelsesforhandlinger med Tyrkiet siden 2005. Reformtempoet i landet har været svingende - det er der ingen

grund til at lægge skjul på - men den tyrkiske regering har som sin erklærede målsætning at tilnærme Tyrkiet EU og EU's 

standarder. Det vil jo selvsagt være i både EU's og Danmarks interesse, så det er en proces, som vi støtter.

Ifølge den tyrkiske forfatning er Tyrkiet et sekulært samfund med en klar adskillelse mellem stat og religion. 

Regeringspartiet, AKP, har islamiske rødder, men det afviser selv at være islamisk orienteret. Det er sandt, at der i det 

tyrkiske samfund er kredse, der frygter, at AKP-regeringen bevæger landet væk fra princippet om adskillelse af stat og 

religion. AKP lægger selv vægt på, at Tyrkiets strategiske orientering er mod Europa, og partiet har, siden det kom til 

magten i 2002, arbejdet for landets tilnærmelse til EU. Det registrerede vi jo navnlig i perioden fra 2002 til udgangen af 

2005, hvor reformtempoet var særlig højt.

AKP fik ved det seneste valg i 2007 cirka 46 pct. af stemmerne, og partiet fortsatte på det grundlag med at have 

regeringsansvaret. Desuagtet har domstolene været opmærksomme på AKP's islamiske rødder for at sikre, at Tyrkiet 

forbliver sekulært. Sidste år behandledes således en sag imod AKP, og den meget omtalte lukningssag mod AKP kostede

jo rent faktisk meget politisk energi og opmærksomhed og satte reformtempoet ned i forhold til det, som EU forlangte.

Men sagen blev afsluttet i 2008, ved at den tyrkiske forfatningsdomstol konkluderede, at AKP havde været centrum for 

antisekulære aktiviteter, men domstolene undlod at skride til lukning at partiet. Sagen tydeliggjorde konflikten mellem stat 

og religion i det tyrkiske samfund, og den satte som sagt reformprocessen i stå i en lang periode. Og så vil jeg selvfølgelig 

gerne tilføje, som jeg også sagde dengang, at partilukninger i et demokrati bør være noget ganske exceptionelt og være i 

overensstemmelse med Venedigkriterierne, som Europarådet jo arbejder med. Siden lukningssagen i 2008 har valgkampen 

op til lokalvalget den 29. marts 2009 igen afledt opmærksomheden noget fra EU-processen.

Grundlaget for EU's optagelsesforhandlinger med Tyrkiet er som bekendt Københavnskriterierne og den opstrammede 

forhandlingsramme, som er fastlagt af Rådet for Den Europæiske Union. Den danske holdning til optagelsesforhandlinger 

med Tyrkiet er klar, og den har jo også et bredt flertal i Folketinget bag sig og blev bekræftet den 2. maj 2006. 

Målsætningen er et tyrkisk medlemskab af EU, men forhandlingerne er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på 

forhånd, og hvor der også skal tages hensyn til EU's evne til at optage nye medlemmer på det tidspunkt, hvor beslutningen 

skal træffes. Tyrkiet kan først blive medlem af EU, når alle betingelser for medlemskab er opfyldt og EU altså er klar.

Europa-Kommissionen konkluderede i den seneste fremskridtsrapport for Tyrkiet fra november 2008, at landet har forbedret 

sin evne til at leve op til forpligtelserne ved et EU-medlemskab. Tyrkiet opfylder fortsat, siger Kommissionen, i tilstrækkelig 

grad det politiske Københavnskriterium.

Der er sket visse fremskridt i forhold til ytringsfriheden, bl.a. gennem en ændring af artikel 301 i straffeloven, og forholdene 

for de ikkemuslimske trossamfund er forbedret gennem vedtagelse af lov om stiftelser, men implementeringen af 

reformtiltagene halter desværre bagefter i flere tilfælde.

På det udenrigspolitiske område fremhævede Kommissionen i øvrigt Tyrkiets aktive rolle i særlig Mellemøsten og 

Kaukasus, hvor der jo er bevægelse i positiv retning.

EU-Kommissionen peger på, at en væsentlig udfordring for Tyrkiet er at få gennemført en forfatningsreform og en reform af 

justitsvæsenet. Derudover skal Tyrkiet fremme menneskerettighederne, bl.a. ytringsfriheden og religionsfriheden, og den 

civile kontrol med militæret skal styrkes.

Tyrkiet lever desuden endnu ikke op til sine forpligtelser i henhold til den såkaldte Ankaraprotokol. Den protokol udvider sin 

toldunion mellem EU og Tyrkiet til også at omfatte de nye EU-medlemslande, herunder Cypern. Tyrkiet har endnu ikke 

ophævet sine restriktioner på transport- og havnefaciliteter i forhold til Cypern. EU blev i 2006 enig om, at dette skulle have 

konsekvenser, og det blev bl.a. besluttet, at 8 ud af de 35 forhandlingskapitler skulle fastfryses. EU vil tage spørgsmålet om

Ankaraprotokollen op til fornyet overvejelse til efteråret 2009. Tyrkiet modsætter sig gennemførelse af Ankaraprotokollens 

forpligtelser, fordi de ikke ønsker at tage et skridt, som de mener kan tolkes som en de facto tyrkisk anerkendelse af 

republikken Cypern.

I den seneste tid er der sket både fremskridt og tilbageskridt. Et helt nyt og positivt fremskridt er åbningen af en ny kurdisk 

tv-kanal på nationalt tv, TRT 6. Men på andre punkter er der i 2008 efter alt at dømme sket tilbageskridt, f.eks. har nogle 

ngo'er rapporteret om flere sager vedrørende tortur og mishandling i 2008 end året før. Det er selvfølgelig meget alvorligt, og 

det må den tyrkiske regering få rettet op på.

Alt i alt står Tyrkiet således over for en række udfordringer, der skal tackles, inden landet overhovedet kan komme i 

betragtning som medlem af EU. Men skulle Tyrkiet få gennemført alle disse reformer, få gennemført hele den proces, som 

vi forlanger af Tyrkiet, og som Tyrkiets regering selv er indstillet på at gennemføre, og skulle Tyrkiet så derigennem blive 

klar til EU og EU samtidig blive klar til Tyrkiet, så er det givet, at Tyrkiet jo til den tid vil være et helt andet land end det, vi 

kender i dag, og som Dansk Folkeparti altid forholder sig til. Så vil de forhold, som Dansk Folkeparti med megen ret 

anfægter, nemlig være fortid.

Den tyrkiske regering har tilkendegivet, at den ønsker at sætte fart på EU-reformprocessen efter lokalvalget den 29. marts. 

Premierminister Erdogan har udnævnt en ny EU-chefforhandler, som kan koncentrere sig om EU-udvidelsesforhandlingerne 

og virke som en indpisker i reformprocessen, således at disse fejl og mangler bliver rettet hurtigere. Og det vil jo så 

forhåbentlig bidrage til at skabe et nyt momentum.

Ifølge AKP-regeringen selv vil et af de første tiltag efter lokalvalget være at skabe enighed om forfatningsændringer, og det 

kan vi jo kun tilskynde den tyrkiske regering til at gøre. EU er i løbende dialog med Tyrkiet, bl.a. i forbindelse med EU-

optagelsesprocessen. Danmark har også tætte bilaterale kontakter til landet, og under mit besøg i Tyrkiet sidste år 

drøftede jeg naturligvis bl.a. optagelsesforhandlingerne med udenrigsministeren, Babacan. Et af de punkter, jeg lagde vægt 

på, var vigtigheden af at få fart på reformprocessen, især reformer relateret til menneskerettighederne.

Lad mig så slå fast: Tyrkiets vej mod EU er lang og besværlig. Tyrkiet skal gennemføre en omfattende reformproces. Det 

centrale er, at Tyrkiet selv ønsker en tilnærmelse til EU. Det er også i både EU's og Danmarks interesse, at Tyrkiet udvikler

sig i retning af EU. Kommer landet igennem de nødvendige reformer, vil det være et helt andet land, end vi kender i dag. 

Men det vil tage mange år, før Tyrkiet når det punkt, og det vil først være til den tid, vi skal tage endelig stilling til et tyrkisk 

medlemskab af EU.

Her og nu har vi fokus på Tyrkiets tilnærmelse til EU og den tyrkiske reformproces, og det er en reformproces, vi alle, også 

Dansk Folkeparti, naturligvis må være interesseret i fortsætter og accelererer.
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Kl.11:53  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak til udenrigsministeren for besvarelsen.

Så går vi til forhandlingen, og den første, der får ordet, er hr. Morten Messerschmidt som ordfører for forespørgerne.
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Kl.11:53  
Kort bemærkning

Forhandling

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand. Hvorfor minder udenrigsministerens ord mig slående om Chamberlains betragtninger efter sin fredsaftale med

Hitler, peace in our time, troen på, at blot man har et papir, hvorpå der står fred, så får man fred? Det gør de, fordi det er 

præcis den samme situation, vi befinder os i med hensyn til den tyrkiske regering, som naturligvis alt andet lige er et noget

mere venligt stemt regime end det, som Chamberlain havde indgået en aftale med.

Man tror, hvis man skal blive i sprogbruget, på unifying i vores tid, på forening i vor tid med noget, som grundlæggende er 

fuldstændig uforeneligt. Og jeg undrer mig over, at udenrigsministeren næsten ikke, for ikke at sige slet ikke, svarer på den

del af forespørgslen, som handler om, hvorvidt Tyrkiet i øjeblikket bevæger sig bort fra EU eller i retning af EU. Han berører 

overhovedet ikke den islamiseringsproces, som i øjeblikket er i gang under AK-regeringen - ud over dommen fra højesteret. 

Udenrigsministeren berører selvfølgelig forfatningsændringen og siger, at den er positiv. Men er det ubetinget positivt, at AK-

regeringen som led i sit islamiske kvindesyn nu mener, at kvinder skal ind i en særlig bestemmelse i forfatningen, som 

handler om sådan særlig beskyttelsesværdige grupper, herunder børn, handicappede og lignende?

Er det i virkeligheden ikke et forslag, som ligger fuldstændig i forlængelse af det, vi for få år siden hørte fra samme Erdogan,

om sex uden for ægteskab, der også skulle være kriminelt, forudsat at man altså var gift med en anden? Det er fuldstændig

den samme islamiske tankegang, som vi her ser fra Erdogans parti, som når Erdogan udsteder censurforbud mod 

videnskabelige magasiner, der bringer et billede af Charles Darwin på forsiden, fordi han efter regeringens opfattelse har 

været grundlaget for den kreationisme, som man betragter som i strid med islam. Eller hvorfor nævner man ikke de 254 

journalister, som alene sidste år blev retsforfulgt af regeringen, heraf 44 alene efter den artikel 301, som udenrigsministeren 

nævner, men som det tyrkiske retsvæsen altså stadig væk forholder sig til, bruger, anvender, sigter og dømmer folk efter?

Tyrkiet er på vej væk fra EU. Man har ligestillet de islamiske og de sekulære skoler, når det kommer til optag på 

universiteterne. Man har fjernet det gamle forbud mod det islamiske hovedtørklæde, som går helt tilbage til kemalismens 

start, helt tilbage til tiden lige efter første verdenskrig. Man har på linje med det, der foregår i alle andre muslimske lande, 

valgt at forbyde restauranter at udskænke alkohol i 62 ud af Tyrkiets 81 provinser. Område for område minder Tyrkiet mere 

om det Mellemøsten, vi kender, end om det EU, vi nu engang er.

Derfor er vi i Dansk Folkeparti voldsomt skeptiske over for at fortsætte den optagelsesproces, man har sat i gang. Og vi 

insisterer på, at hvis man vil dette ideologiske projekt, må det i det mindste sikres, at befolkningerne får det endelige ord. 

Lige så vel som at præsident Sarkozy i Frankrig har lovet franskmændene en folkeafstemning, bør den danske regering 

også love danskerne, at hvis man fortsætter med dette hovedløse projekt, jamen så bliver det danskerne, der får den 

endelige afgørelse ved en folkeafstemning. Det er det eneste rigtige.

Jeg skal derfor her indledningsvis på vegne af Dansk Folkeparti fremføre følgende:

Forslag til vedtagelse 

»Folketinget konstaterer, at Tyrkiet med sit historiske, politiske og kulturelle baggrund afviger mærkbart fra de øvrige af 

EU’s medlems- og ansøgerlande. Endvidere konstaterer Folketinget, at Tyrkiet igennem de seneste år har gennemgået en 

udvikling væk fra det sekulære udgangspunkt, idet der henvises til forholdene for minoriteter, for ytringsfriheden, for 

ligestillingen og for demokratiet.

På den baggrund opfordrer Folketinget regeringen til i EU at modarbejde processen med henblik på optagelse af Tyrkiet i 

EU og kræver, at regeringen som led i en eventuel optagelse af Tyrkiet som medlem af EU udskriver folkeafstemning 

herom.«

(Forslag til vedtagelse nr. V 48).

Tak, formand.
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Kl.11:58  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak. Dette oplæste forslag til vedtagelse vil indgå i Folketingets videre forhandlinger.

Jeg skal her udsætte mødet. Mødet genoptages kl. 13.00.
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Kl.11:58  
Kort bemærkning

:

Mødet er udsat. (Kl. 11:58).
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Kl.13:06  
Kort bemærkning

Forhandling

Formanden:

Mødet er genoptaget.

Vi er ved forhandlingen, og den næste ordfører under F 24 er hr. Michael Aastrup Jensen. Værsgo.

  

Vis alle (6) indlæg i denne gruppe
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Kl.13:07  
Ordfører

(Ordfører)

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg vil indledningsvis gerne have lov til at slå fast, at i spørgsmålet om Tyrkiets mulige optagelse i EU, er der faktisk 

opstillet en lang række helt specifikke krav, og før de er opfyldt, kan der på ingen måde blive tale om et tyrkisk EU-

medlemskab. Som det ser ud i dag skal tyrkerne flytte sig endog meget langt, hvis de på nogen måde skal gøre sig 

forhåbninger om at blive en del af Den Europæiske Union. Det er min og Venstres opfattelse, at Tyrkiet, som vi kender det i

dag, langtfra er parat til at blive en del af EU. Jeg vil godt have lov til at advare imod, at Dansk Folkeparti får lov til at kapre 

debatten for at gøre den til et spørgsmål om, hvorvidt Tyrkiet anno 2009 skal være EU-medlem. Det spørgsmål er jo 

fuldstændig uaktuelt.

Denne forespørgselsdebat er en ud af efterhånden mange debatter, hvor vi kan få lov til at høre på Dansk Folkepartis 

evindelige klagesang om, at EU er så og så dårligt, og at vi i virkeligheden ville være meget bedre tjent med en høj mur 

omkring Danmark, der kan holde omverdenen på behørig afstand. Det er som at høre en meget dårlig lp-plade, hvor 

pickuppen desværre er kørt fast i samme rille, og på pladecoveret blomstrer partiets spidskandidat til 

europaparlamentsvalget, en mand, der er så utilfreds med EU, at han partout må have et fast sæde i dets parlament. Vi 

befinder os med andre ord midt i hr. Morten Messerschmidts valgkamp, og her er spørgsmålet om Tyrkiet blot endnu et 

stykke valgflæsk, som han langer over disken til vælgerne.

Vi kan bruge Tyrkiet, men set i den sammenhæng er Tyrkiets behov for EU langt, langt større. Tyrkiet ligger som bekendt 

på grænsen mellem Europa og Asien. Af den grund har landet enorm strategisk betydning, især sikkerhedspolitisk, men 

også med hensyn til energiforsyning og handel i øvrigt. Samtidig indtager Tyrkiet en nøglerolle som diplomatisk bindeled 

mellem de stridende parter i Mellemøsten. Landet har bl.a. spillet en meget aktiv rolle i forsøget på at mægle mellem 

Syrien og Israel. Endelig er Tyrkiet en regional magtfaktor, der er med til at værne os og de øvrige lande i Mellemøsten mod

Irans islamiske terrorregime.

Men selv om Tyrkiet måske er lidt af en duks set i mellemøstlig sammenhæng, befinder landet sig stadig rigtig langt nede 

på den demokratiske skala. Der er meget langt op for overhovedet at nærme sig det niveau, som landet skal befinde sig på,

før et tyrkisk medlemskab af EU bliver realistisk. Listen over Tyrkiets fejl og mangler er alenlang, og Dansk Folkepartis 

ordfører har vi allerede hørt remse op af denne liste igen og igen, og det vil han sikkert gøre igen under debatten. Men jeg 

skal nok spare Tinget.

Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at vi i Venstre, eller for den sags skyld i EU generelt, vil se stort på Tyrkiets 

stribevis af brud på elementære menneskerettigheder eller er ligeglade med, at landet ikke efterlever internationale 

konventioner og aftaler - på ingen måde. Hvis Tyrkiet nogen sinde skal gøre sig forhåbninger om at blive en del af det gode 

selskab, skal tyrkerne og deres ledere virkelig lægge sig i selen, for de har meget, meget lang vej igen, før de er egnede til 

at blive lukket ind i varmen. Som jeg sagde indledningsvis, er EU’s principper klippefaste, dem kan der ikke forhandles om. 

På den baggrund vil jeg gerne på vegne af Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale

Venstre og Liberal Alliance fremsætte følgende:

Forslag til vedtagelse

»Folketinget bekræfter sin vedtagelse V 66 af 2. maj 2006.«

(Forslag til vedtagelse nr. V 49).

Hvis nu ikke alle tilstedeværende ved, hvad det egentlig var, vi vedtog i 2006, vil jeg gerne lige læse det op som en 

servicemeddelelse. Det var følgende:

»Folketinget konstaterer, 

- at forhandlingerne med Tyrkiet om medlemskab af Den Europæiske Union er indledt,  

- at grundlaget er Københavnskriterierne og en opstrammet og forsvarlig forhandlingsramme som fastlagt af Rådet for Den 

Europæiske Union på mødet den 3. oktober 2005, 

- at målsætningen er tyrkisk medlemskab af EU, men at forhandlingerne er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på 

forhånd, og hvor der også skal tages hensyn til EU's evne til at optage nye medlemmer (absorptionskapacitet). Folketinget 

opfordrer regeringen til fortsat at medvirke til at sikre en stram og forsvarlig forhandlingsproces med Tyrkiet.«
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Kl.13:11  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak. Vi har jo i formandskabet indført den praksis, at man ikke nødvendigvis læser et forslag til vedtagelse op, efter at 

ordføreren netop har læst det op - sådan har det jo været før - men for en god ordens skyld vil jeg gøre det her, for nu er der 

to oplæste forslag: det gamle og det nye. Jeg vil godt læse det op, for det er rimelig kort. Det, som Venstre, 

Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance har som

forslag til vedtagelse, lyder:

»Folketinget bekræfter sin vedtagelse V 66 af 2. maj 2006.«

Det er det forslag til vedtagelse, der indgår i de videre forhandlinger.

Der er ønsker om korte bemærkninger, og det er først hr. Morten Messerschmidt. Jo
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Kl.13:12  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Først må der være grund til at takke hr. Michael Aastrup Jensen om ikke andet så i hvert fald for hans opfindsomhed i 

forhold til at skrive ordførertaler. Under den tidligere debat hørte vi lidt om Morten Korch, og nu skal vi høre om hans lp-

samling. Jeg er da næsten glad for, at vi har begrænset det til to debatter i dag.

Dernæst vil jeg høre: Når nu man fra det her store flertal af partiers side vælger at trække en vedtagelse fra den 2. maj 2006

frem, altså en næsten 3 år gammel vedtagelse, vidner det så i virkeligheden ikke om, at man fra de partiers side 

overhovedet ikke interesserer sig for, hvad der foregår i Tyrkiet? For der er jo netop sket helt elementært graverende ting i 

Tyrkiet inden for de sidste 2-3 år. AK-partiet, altså regeringspartiet, er blevet kendt i strid med forfatningen, og der er en 

omfattende islamisering af samfundet i gang. Alle de ting vælger japartierne overhovedet ikke at tage stilling til, næ, man 

holder fast i det, man vedtog i 2006, og så kan alt det andet åbenbart være ligegyldigt.
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Kl.13:13  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:13  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Nu tror jeg ikke, at Dansk Folkepartis EU-ordfører helt kan lægge mig i munden, at jeg ikke havde en rimelig skarp kurs 

over for et eventuelt kommende EU-medlemskab for Tyrkiet. Det var også derfor, at jeg som en servicemeddelelse læste 

vedtagelsen fra 2006 op, hvis nu nogen skulle have glemt den, for der siger vi jo, at det er en åben proces - resultatet er 

ikke givet på forhånd - at regeringen skal føre en stram og forsvarlig forhandlingsproces osv. 

Det er altså ord, hvor vi klart siger, at Københavnskriterierne skal opfyldes fra Tyrkiets side, at man generelt skal stramme 

op i forhold til demokratiske spilleregler osv. Det sagde vi allerede dengang, og det er der selvfølgelig ikke ændret ved; det 

mener vi stadig væk, og dermed har vi også sagt, at vi ikke mener, at Tyrkiet er i mål endnu. Og som jeg også sagde i 

ordførertalen, mener vi faktisk fra Venstres side, at der er rigtig lang vej til målstregen endnu.

Så er der selvfølgelig to måder, man kan gribe det an på: Skal vi så bare lade være med at tænke mere over det, eller skal 

vi prøve at holde dem på sporet og kæmpe for, at de når i mål? Det er det, vi lægger op til fra Venstres side.
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Kl.13:14  
Kort bemærkning

Formanden:

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:14  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Det kan jo ikke tages som udtryk for andet, end at Venstre åbenbart finder, at det der med, at et parti og en regering bliver 

kendt i strid med sit eget lands forfatning, i hvert fald ikke er væsentligt nok til, at man gider bruge et par minutter på at 

indskrive det i et forslag til vedtagelse. Det er da ganske tankevækkende. Noget så fundamentalt for et demokrati, som at 

ens regering overholder forfatningen, bør da indgå i de overvejelser, som man som EU-medlemsland gør sig, i takt med at 

Tyrkiet altså forhandler.

Så vil jeg spørge i forhold til det der mantra, vi hele tiden hører og sikkert vil høre fra alle de andre copy-paste-talere her 

efterfølgende, at selvfølgelig kan Tyrkiet først komme med, når landet overholder kriterierne: Hvilket europæisk land kan 

komme med, før de overholder kriterierne? For ellers giver det svar jo ikke nogen mening. Der er jo masser af europæiske 

lande, man ikke vælger at indlede optagelsesforhandlinger med, men hvis de alle sammen bare skal med, når de opfylder 

kriterierne, hvorfor skal man så forhandle med Tyrkiet og ikke med f.eks. Aserbajdsjan og Rusland?
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Kl.13:15  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:15  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Nu er det jo sådan, vil jeg gerne sige til hr. Morten Messerschmidt, at Tyrkiet er et officielt kandidatland til EU; det er 

Aserbajdsjan ikke endnu, og det er i hvert fald en rimelig god grund til, at man ikke forhandler med Aserbajdsjan.

I forhold til Tyrkiets eventuelle kommende EU-medlemskab har vi jo klart sagt, at vi ønsker at holde dem på sporet i forhold 

til Københavnskriterierne og i forhold til, at de mangler at få ryddet op i nogle ting, bl.a. i forhold til spørgsmålet om deres 

domstole og i forhold til forfatningen. Det er vi jo fuldstændig enige om. Det er også derfor, jeg siger, at det simpelt hen ikke

kan nytte noget, at Dansk Folkeparti prøver at kapre en dagsordenen om, at vi fra Venstres side gerne vil have Tyrkiet med 

i EU anno 2009, for som jeg sagde i min tale: Det ønsker vi ikke. Vi vil have, at Tyrkiet skal opfylde en lang række krav, 

som de ikke er i nærheden af at opfylde endnu, før de kan komme med i EU. Et forsøg på at fjerne den fokus, som hr. 

Morten Messerschmidt prøver på, skal han ikke få held til.
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Kl.13:16  
Kort bemærkning

Formanden:

Så er der en kort bemærkning fra hr. Kamal Qureshi.
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Kl.13:16  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

Tak. Vi har jo fremsat et fælles forslag til vedtagelse, men jeg tror, at vi også er enige på afgørende områder, så jeg synes 

bare - når nu vi ikke fik lejlighed til at stille ministeren spørgsmål i første runde - at jeg gerne, for at få det på plads, vil 

spørge Venstres ordfører, om ikke Venstre vil kunne bekræfte sammen med SF, at den helt klare grund til, at vi støtter den 

her proces, er, at vi tror på, at Tyrkiets udvikling i retning af mere demokrati, bedre menneskerettigheder, bedre rettigheder 

for kvinder og andet fremmes i den her proces og ikke det modsatte.

Det, der er det helt bærende, er jo, at vi i modsætning til Dansk Folkeparti ikke bare er optaget af at ødelægge Tyrkiet, 

men faktisk er optaget af, hvordan vi fremmer den udvikling i Tyrkiet, som kan gøre, at Tyrkiet netop kan virke som den bro, 

der bliver nævnt i ordførerens tale.

  

21

Kl.13:17  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:17  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg kan kun være fuldstændig enig med spørgeren og sige, at det helt klart er vores vurdering, at det, at vi så at sige holder

dem på sporet - som jeg har nævnt et par gange - i forhold til optagelsesforhandlingerne, i forhold til at der hele tiden er en 

undersøgelse af, om de opfylder de forskellige kriterier, at vi arbejder for, at de kommer i en meget mere demokratisk 

retning, og holder regeringen fast på de løfter, den har givet i forhold til EU, er markant bedre, end at vi kommer og siger: 

Nej, vi mener ikke, at Tyrkiet overhovedet er en del af Europa. For så kan det da gå rigtig galt.

Her taler vi altså om et land, som har en kæmpe militærstyrke, et land, som i dag i mit billede i en eller anden grad er med 

til sammen med Israel at være duksedrengen i Mellemøsten. Og det kan altså gå gruelig galt, hvis ikke vi kan holde dem 

på sporet og så at sige hele tiden sige: I kan godt nå målet, hvis I opfylder de her forskellige krav. Så jo, jeg er meget enig.
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Kl.13:18  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Kamal Qureshi.
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Kl.13:18  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

De her korte bemærkninger behøver jo ikke nødvendigvis være spørgsmål, så jeg vil benytte lejligheden til at sige, at set 

gennem SF’s briller er der jo ikke nogen tvivl om, at det er helt klart, at vi ser en proces i Tyrkiet. Går man tilbage til det 

tidspunkt, hvor processen startede i Tyrkiet, og det er jo længere tilbage end i 2005, er der ingen tvivl om, at Tyrkiet har 

bevæget sig i en retning med mere respekt for menneskerettighederne. De grupper i Tyrkiet, som ønsker den her proces, 

bliver styrket af et europæisk samarbejde og bliver styrket af, at Tyrkiet er med i en lang række projekter, 

menneskerettighedsprojekter, kvinderettighedsprojekter, demokratiprojekter m.m. Tyrkerne er med i de internationale 

konferencer, og deltager også i langt hovedparten, hvor de personer og de grupper bliver styrket.

Så det ville være en skadelig udvikling for Tyrkiet, hvis vi skulle vælge den linje, som Dansk Folkeparti lægger op til, og 

skubbe tyrkerne fra os. Det, der er det helt centrale, det helt afgørende og det, tyrkerne har brug for, er, at vi er der, at vi 

hjælper dem, og at vi er med til at fremme udviklingen i det rigtige spor.
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Kl.13:19  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:19  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg er enig i, at vi heldigvis har set visse positive skridt fra Tyrkiets side. Jeg må så til gengæld sige, at jeg også synes, at 

vi har set tilbageskridt fra Tyrkiets side. Der må jeg give hr. Morten Messerschmidt ret i, at vi også har set episoder, som 

jeg i hvert fald absolut ikke syntes var pæne. Derfor er det også vigtigt for mig at understrege, at det Tyrkiet, som vi fra 

Venstres side gerne ser får EU-medlemskab, ikke er et Tyrkiet anno 2009, for der er altså lang vej endnu. Men som 

spørgeren klart var inde på, kan Tyrkiet jo kun komme i mål, hvis og såfremt Tyrkiet er på sporet, og derfor er det vigtigt, at 

vi holder dem på sporet.
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Kl.13:20  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe for en kort bemærkning.
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Kl.13:20  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Når jeg påhører de her debatter om Tyrkiets mulige optagelse i EU, så er der en ting, der altid undrer mig, og det er bl.a. hr.

Michael Aastrup Jensens tidshorisont. Det er altså, som om historien kun er et øjeblik, der venter på det næste øjeblik, og 

det er rigtigt, at det er sådan med historien i forhold til Vorherre, men hr. Michael Aastrup Jensen kunne dog godt have en 

anden tidshorisont.

Der bliver hele tiden sagt, at det slet ikke er i dag, og at det slet ikke er i 2009, at Tyrkiet skal optages, men altså, 

Muhammed er ca. 1.500 år gammel, og islamismen er lige så gammel. Så har vi i årene efter første verdenskrig oplevet et 

tilbageslag for islamismen med Kemal Atatürks reformer, og nu går det den modsatte vej igen, som om Kemal Atatürk 

næsten ikke havde eksisteret… 
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Kl.13:21  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Vi skal lige have spørgsmålet.
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Kl.13:21  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Ja, spørgsmålet - det forundrede spørgsmål - er: Hvad er det for en tidshorisont? Er det 30 år, der vil gå, inden Tyrkiet kan 

optages, eller er det 100 år, og kunne man så ikke lige lade det ligge lidt og vente med at snakke om det?
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Kl.13:22  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:22  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Altså, jeg kan ikke sætte en tidsgrænse ind og sige, at det bliver om x antal år, at Tyrkiet kan blive medlem af EU, for som

jeg har slået fast, skal Tyrkiet opfylde en lang række kriterier, som de ikke er i nærheden af at opfylde endnu. Og hvornår 

de så gør det, beror selvfølgelig på de forhandlinger, der er mellem EU på den ene side og Tyrkiet på den anden side. Jeg 

er selvfølgelig forhåbningsfuld, med hensyn til at vi kan komme det nærmere, at det kan storme fremad, men det er jo også 

vigtigt at slå fast, at det forslag til vedtagelse, som vi forhåbentlig bekræfter med en afstemning her senere, også klart siger,

at det er en åben proces, hvor resultatet ikke er givet på forhånd.

Så det vil sige, at det altså er sådan, at det ikke bare er en gratis omgang for Tyrkiet. Hvis ikke Tyrkiet opfylder de 

forskellige kriterier, der er, kan Tyrkiet ikke blive medlem af EU. Derfor er det også vigtigt, at Tyrkiet spiller med på den her 

bane.
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Kl.13:23  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.13:23  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jo, men hvis jeg nu fik den originale idé at foreslå her i Folketinget, at Saudi-Arabien skulle optages i EU, så ville det 

formentlig støde på forskellige indvendinger, og en af de absolut relevante ville være, at Saudi-Arabien er et islamisk 

diktatur. Og så ville hr. Michael Aastrup Jensen sige, at det jo var en proces, der gik over tid, og at alle 

Københavnskriterierne skulle være opfyldt, før vi kunne optage Saudi-Arabien.

Ærlig talt, er det da ikke nogle mærkelige luftkasteller og en mærkelig mangel på fornemmelse for, hvor uendelig langsomt 

historien bevæger sig?
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg kan berolige hr. Jesper Langballe med, at vi fra Venstres side ikke vil arbejde for, at Saudi-Arabien bliver medlem af EU.

Det er jo så dermed også sagt, at jeg mener, at Tyrkiet er et kandidatland, og at Tyrkiet selvfølgelig skal opfylde en lang 

række kriterier, for at det kan blive medlem. Det har jeg efterhånden sagt mange gange nu, men alligevel prøver man at 

skyde os i skoene, at - som jeg hørte det fra hr. Morten Messerschmidt tidligere - hvis det stod til os, ville Tyrkiet komme 

med i nærmeste fremtid.

Jeg har altså sagt rimelig klart i min tale, at der er lang vej endnu, før Tyrkiet kommer i mål, men som vi også talte om før, 

er det, at vi holder dem på sporet og holder dem på en demokratisk vej, bedre end alternativet.
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Så er det fru Yildiz Akdogan, Socialdemokratiet.

  

Vis alle (28) indlæg i denne gruppe
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Kl.13:25  
Ordfører

(Ordfører)

Yildiz Akdogan (S):

Et uddannelsessystem, der fungerer under en religiøs administration, censur på bøger, dødsstraf, skilsmisse ikke tilladt, 

prævention og abort ikke tilladt, kvinder i den offentlige sektor må opgive deres arbejde i tilfælde af et ægteskab, 

kriminalisering af homoseksuelle - disse var punkter i en forfatning, som også gjorde krav på nabostatens territorium. Men 

den her forfatning er ikke den tyrkiske. Det er en forfatning, der var den irske før 1973. Det får en til at tænke og ikke mindst

stille spørgsmålet: Kan det virkelig passe? Ja, det kan det. Men Irland er heldigvis nået langt siden, bl.a. takket være EU 

og de krav, man har stillet fra fællesskabets side til de enkelte medlemslande.

Men spørgsmålet i dag drejer sig om Tyrkiet, og spørgsmålet er så, hvad der sket, siden dette land blev kandidatland i 

1999. Tyrkiet har først og fremmest forpligtet sig til at opfylde Københavnskriterierne. Allerede 2 år efter, dvs. i 2001, 

lancerede den daværende koalitionsregering sin første reformpakke, der prikkede hul på en række tabuer i tyrkisk politik - 

tabuer, som gjorde op med militæret, mindretalsspørgsmålet og menneskerettighederne generelt.

I 2002 fik landet så sin nuværende konservative, religiøse regering, også kendt som AKP-partiet. Trods skeptikernes frygt 

for en islamisering af det sekulære Tyrkiet, kan man med rette spørge, hvad der er sket rent reformmæssigt under den her 

regering. Hvis jeg skal fremhæve nogle af de konkrete udviklingsprocesser, kan jeg nævne nogle enkelte, og det lyder 

sådan her:

Den meget kritiserede forfatning fra 1982, der blev til efter militærkuppet, har været og er under stor forandring og 

reformproces, og en tredjedel af forfatningen er bl.a. ændret. Dødsstraffen er afskaffet. Den politiske situation i Tyrkiet er 

meget mere stabil end tidligere, og militærets indblanding i det politiske liv er begrænset væsentligt. Bl.a. har militæret blot

en rådgivende rolle i dag. Mindretalsrettigheder er forbedret væsentligt. F.eks. er det i dag tilladt, at det kurdiske mindretal 

kan få lov til at se kurdisk tv 24 timer i døgnet. Kvindernes ligestilling er forbedret markant, bl.a. via ægteskabsloven og den 

reviderede straffelov. Vold mod kvinden tages meget mere alvorligt fra myndighedernes side, og der er nultolerance over for 

æresrelaterede drab, heldigvis. Religiøse mindretal har fået lettere ved at komme frem og ytre sig til pressen og i det 

offentlige rum generelt. Der er også indført en nultolerancepolitik mod tortur og mishandling i fængslerne.

Så langt, så godt. Men er alt så fryd og gammen i Tyrkiet? Nej, Tyrkiet har stadig lang vej med hensyn til at implementere 

alle reformer, og selv om optagelsesforhandlingerne blev indledt officielt i 2005, mangler landet stadig væk 33 ud af de 35 

lovpakker, som landet skal gennemføre. Spørgsmålet er så, når nu et kandidatland, som, siden det blev grundlagt i 1923, 

har sat den europæiske statsdannelsesmodel som sit forbillede og trods sin muslimske baggrund har formået at bygge et 

parlamentarisk system op med frie valg og et ønske om at være en del af det europæiske fællesskab: Skal dette land 

holdes ude? Eller skal man holde det fast i den reformproces, det er i gang med?

For os Socialdemokrater er svaret ret enkelt. Tyrkiet er en vigtig samarbejdspartner for EU, og landet spiller også en vigtig 

rolle i NATO, som vi har set på det seneste, og kan også være en god rollemodel for andre muslimske lande. Derfor skal 

man holde den tyrkiske regering fast på det løfte om reformer. Vi ved, at medlemskab ikke er på tale i morgen eller de 

næste mange år frem, ligesom vi ved, at bolden ligger hos tyrkerne, hvad reformprocessens hastighed angår. Derfor mener 

vi heller ikke, at døren skal lukkes for Tyrkiet eller andre lande, der måtte ønske at forpligte sig til kravene om kriterierne fra 

EU's side. Vi skal derimod holde fast i en stram og ansvarlig forhandlingspolitik, hvad enten det gælder Tyrkiet eller andre 

kandidatlande.

Vi støtter den af Venstres ordfører fremsatte udtalelse.
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Kl.13:29  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:29  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Tak for betragtningerne. Jeg tror bare, jeg vil nøjes med at spørge - nu hvor fru Yildiz Akdogan altså tilslutter sig det forslag 

til vedtagelse tilbage fra midten af 2006 - om hun ikke isoleret betragtet kan se det som et problem, at den regering, som 

EU i øjeblikket forhandler med, er blevet kendt forfatningsstridig ved Tyrkiets forfatningsdomstol og altså har fået straffe 

derefter, det vil sige fået nedsat sit statstilskud osv.

Gør det ikke bare for nogle Socialdemokrater, at man måske lige tænker sig om en ekstra gang, inden man går ud og råber

juhu over den forhandlingsproces, som jeg forstår, at fru Yildiz Akdogan er en varm tilhænger af?
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Yildiz Akdogan (S):

For det første mener jeg ikke, at jeg råbte juhu. For det andet vil jeg også sige, at AKP-partiet heldigvis ikke blev lukket.

I min indledning refererede jeg til et land, der engang havde nogle regler, der kan få os til at ryste på hovedet i dag - Irland. 

Men situationen en anden i dag. Og som jeg også sagde i min tale, er det spørgsmålet om en reformproces. Bolden ligger 

hos tyrkerne, det gør hastigheden også. Så skulle vi ikke lige vente og se, hvordan og hvorledes det går, inden vi på forhånd

dømmer dem ude?
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg synes, det er en ganske fortrinlig argumentation, der givetvis fortjener optryk i flere årbøger, når året udrinder. Altså, det

forhold, at Irland på 35 år har reformeret sig, gør, at så må Tyrkiet sandelig da også kunne. Det synes jeg er fantastisk. Jeg

vil i hvert fald huske det længe, tror jeg. Jeg vil sige, at det unægtelig også letter argumentationen for Socialdemokraterne 

på en lang række andre områder, hvis man kan pege på et eneste område, hvor der har været en udvikling, og så sige: 

Jamen så kan alle andre også. Jeg vil sige: Enfoldigheden leve! Og så må folk uden for huset her jo selv dømme.

Men jeg vil egentlig bare gerne have svar på mit spørgsmål. Gør det overhovedet ikke indtryk på fru Yildiz Akdogan eller på 

Socialdemokratiet som sådan, at den regering, man forhandler med, ved den tyrkiske forfatningsdomstol har fået kendt sit 

virke og sit program i strid med forfatningens grundprincipper?
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Kl.13:31  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:31  
Kort bemærkning

Yildiz Akdogan (S):

Tak for det. Jeg ved ikke, om ordføreren selv er klar over det, men faktisk lavede vi en stor big bang-udvidelse i 2004, hvor vi 

fik ti nye lande med i EU, og så fik vi to andre nye lande, og mig bekendt har de her lande reformeret sig ret så meget og er

blevet ret velfungerende demokratiske stater. Så, ja, det tog 35 år for Irland, det tog gennemsnitlig 10 år for de central- og 

østeuropæiske lande. Det kan være, at det måske tager 20 år for Tyrkiet - hvem ved? Men processen er sat i gang. 

Så vil jeg lige spørge hr. Morten Messerschmidt, der er så skeptisk over for, hvad der foregår i Tyrkiet: Har hr. Morten 

Messerschmidt været i Tyrkiet? Europaudvalget var jo på en studietur for netop at gå ind og se på, hvad der sker, og 

hvordan reformprocesserne ser ud, og vi snakkede både med civilsamfundet, de politiske partier og forskellige andre 

interessegrupper. Det kunne måske have gavnet hr. Morten Messerschmidts indsigt i forhold til, hvad der foregår, hvis han 

nu havde deltaget i den her studietur.
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Kl.13:32  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger, og næste ordfører er fru Hanne Agersnap, Socialistisk Folkeparti.
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Kl.13:32  
Ordfører

(Ordfører)

Hanne Agersnap (SF):

Jeg vil gerne takke for ministerens redegørelse, som jeg synes klart viste, at der stadig væk er væsentlige udeståender og 

udfordringer på mange områder i samarbejdet, men at den grundlæggende holdning også er, at det er vigtigt, at vi fortsætter

forhandlingsstrategien.

I SF undrer vi os over, at forespørgerne - i hvert fald sådan som forespørgslen er formuleret - kun er interesserede i forholdet

mellem islamiske og sekulære kræfter. Det, som vi synes er det særlig interessante, er forholdet mellem de demokratiske 

og de udemokratiske kræfter, herunder forholdet til mindretal, bl.a. kurderne, hvor det er vigtigt, at vi får en udvikling mod et 

mere pluralistisk demokrati.

Det er vigtigt, at EU fortsætter forhandlingerne med optagelse for øje, fordi det bl.a. er på den måde, vi får fremmet 

udviklingen mod det pluralistiske demokrati og mindretalsbeskyttelse, og fordi det er vigtigt for både EU og Tyrkiet at få 

styrket samarbejdet og i sidste ende nå frem til optagelse.

SF støtter de rammer for optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet, som vi vedtog tilbage i 2006. Her konstaterede 

Folketinget, at forhandlingerne med Tyrkiet er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på forhånd, men at målet dels er 

optagelse, dels at Tyrkiet skal opfylde de samme krav som alle andre nye medlemslande, herunder Københavnerkriterierne.

De seneste år er den positive reformproces, som blev startet i Tyrkiet i 2003, gået i stå. Det er vigtigt, at vi fortsætter med 

at presse på og få Tyrkiet tilbage på reformsporet, få bremset den øgede polarisering i det tyrkiske samfund og sikret 

pluralisme og mindretalsrettigheder. De demokratiske kræfter vokser i Tyrkiet, og de kræfter skal vi støtte ved at fortsætte 

forhandlingerne med optagelse som mål.

Ministeren nævnte, at et af problemerne i forhandlingerne med Tyrkiet er manglende accept af Ankaraprotokollen, altså at 

Tyrkiet ikke kan acceptere toldunion og transport- og havnesamarbejde med Cypern. Forholdet til Cypern og Grækenland 

fortsætter med at spænde ben for optagelsesforhandlingerne, og vi mener, at EU har en stor del af ansvaret for den 

hårdknude, forhandlingerne er havnet i. Den tyrkiske premierminister accepterede i sin tid FN's plan for en løsning af 

konflikten på Cypern, men græsk-cyprioterne forkastede planen. Alligevel valgte man at optage et delt Cypern i EU, og det 

er nu en af barriererne i forhandlingerne.

Det er vigtigt at holde fast i, at udsigten til EU-medlemskab giver den tyrkiske befolkning tro på fremtiden. Men både EU’s 

vaklen og de nyere processer i Tyrkiet har været med til at sætte reformprocessen i Tyrkiet i stå, og det er uheldigt for 

begge parter ud fra både et sikkerhedspolitisk, kulturelt og demokratisk synspunkt. Vi har brug for Tyrkiet som bindeled til 

Mellemøsten, til konstruktiv dialog med Tyrkiets moderate islam og til at skabe robust økonomi og velfærd i Europa. Tyrkiet

har allerede siden 1963 haft privilegeret medlemskab af først EF og nu EU, så man kan jo ikke tilbyde Tyrkiet en 

mellemting. Nu er det fuldt medlemskab, vi forhandler om.

SF støtter flertallets forslag til vedtagelse, som jo ikke er en genopfindelse af den dybe tallerken, men fastholder os ved den

vedtagelse, der blev vedtaget i maj 2006.
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Kl.13:36  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Der er et par korte bemærkninger, og den første er fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:36  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Fru Hanne Agersnap nævnte jo mange spændende emner i sit indlæg, og jeg vil bare stille spørgsmål til ét område.

Fru Hanne Agersnap nævnte forsøget på at genforene Cypern, altså få afsluttet den ulovlige besættelse at Nordcypern 

siden 1974 og genforene den med den græsk-cypriotiske del. Jeg forstår det sådan, at SF synes, det ville være 

fuldstændig naturligt, hvis græsk-cyprioterne skulle overdrage den besatte del af landet til tyrkerne. Det var i hvert fald 

sådan, jeg udlagde det, og kan fru Hanne Agersnap sige noget om, hvad det er for nogle dele af aftalen, hun finder er særlig

fornuftige?

Det er jo velkendt, at græsk-cyprioterne syntes, det var træls, at de skulle dele deres nationalbankreserver, og at det var 

træls, at man skulle have en fælles beslutningsprocedure, som gjorde, at hver del af øen ville få lige 

beslutningskompetence ved ny lovgivning, og at man skulle dele præsidentmagten og alle de ting. Men kunne fru Hanne 

Agersnap prøve at uddybe, hvordan hun ser på nogle af de elementer i aftalen, som hun åbenbart mener er så fantastisk?
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg mener, det er vigtigt, at den løsning af Cypernproblemet i FN-regi, der blev forsøgt, bliver fastholdt, så problemet ikke 

fortsat er en barriere for udviklingen af EU. Jeg kender ikke historien så godt, at jeg kan sige, hvad forsøget præcis faldt på,

men det er uheldigt, at processen ikke er genoptaget, så vi får forhandlingerne i FN-regi og får løst problemerne, for det vil 

fortsat være en barriere for Tyrkiets optagelse, hvis samarbejdet med Cypern bliver blokeret.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jamen forstå mig ret. Jeg kan sagtens forstå, at man som socialist kan have den tilgang til spørgsmålet, at når halvdelen af

et land bliver besat af fremmede tropper, er det selvfølgelig de besatte, som udgør problemet. Det er jo et velkendt 

socialistisk synspunkt, vi har set det siden 1917 og frem til 1989 som et ganske anerkendt dogme, men jeg er bare 

overrasket over at se, at vi også i hr. Villy Søvndals nyreformerede socialistparti finder denne relativt totalitære tilgang til 

folkeretten. Men lad det ligge.

Et andet spørgsmål, som jeg synes det må være centralt for SF at svare på, er spørgsmålet om den folkelige deltagelse. Vi

har jo flere gange hørt folk fra SF insinuere, at man er tilhænger af folkeafstemninger, f.eks. forud for Lissabontraktaten, så 

derfor vil jeg gerne høre, om SF støtter Dansk Folkepartis forslag om, at uanset hvordan man kommer videre med 

forhandlingerne med Tyrkiet - men at man ønsker det - kan processen ikke afsluttes, i hvert fald ikke i Danmark, uden at 

danskerne høres ved en folkeafstemning. Er det et forslag, som socialisterne kan støtte?
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Kl.13:39  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:39  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Det kan vi ikke støtte, for det er ikke alle spørgsmål, der egner sig til en folkeafstemning. Forhold, der angår danskere, kan 

egne sig, men et EU-spørgsmål om optagelse af et nyt land egner sig ikke til en folkeafstemning. Vi mener, at det at sikre,

at Københavnerkriterierne opfyldes, er meget mere egnet som grundlag for beslutning om en optagelse.
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Kl.13:40  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe for en kort bemærkning.
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Kl.13:40  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Når man selv opfinder de historiske problemstillinger, man skal diskutere, så går det hele jo meget nemmere. Fru Hanne 

Agersnap undrede sig over, at hr. Morten Messerschmidt kun skelnede mellem sekulære og islamiske kræfter og ikke 

mellem demokratiske og udemokratiske kræfter. Jamen det er jo, fordi tyrkerne selv gør det. Det er jo sådan, de selv ser på

det, uanset på hvilken side af gærdet de står. Kemal Atatürk ville i 1920'erne skabe en sekulær nationalstat, hvilket er 

noget højest uislamisk. Og nu går det den modsatte vej. Nu vil Erdogan og Gül skabe en islamisk stat.

Men det er jo den modsætning, der tæller i Tyrkiet. Kemal Atatürk var så vist ikke nogen mønsterdemokrat, men den 

sekulære stat var hans hjertebarn. Men det, tyrkerne finder grundvæsentligt i den her sammenhæng, synes fru Hanne 

Agersnap altså er ligegyldigt.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Ja, for os er de vigtigste principper hensynet til, om det er demokratisk eller udemokratisk. Jeg anerkender, at 

diskussionen måske går på en anden led i Tyrkiet, men samtidig er der både demokratiske og udemokratiske tendenser på

begge sider, både i de islamiske bevægelser og i de sekulære bevægelser. Så jeg mener, at vi, hvis vi skal vurdere 

udviklingen i Tyrkiet, skal vurdere styrken af de demokratiske processer på begge sider.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jamen er det ikke faldet fru Hanne Agersnap ind, at der er en sammenhæng, som simpelt hen går på, at den sekulære 

nationalstat i modsætning til den religiøse stat er en forudsætning for demokratiet, og at når Tyrkiet i øjeblikket bevæger 

sig, ikke gradvist, men faktisk efterhånden i fuld galop imod en øget islamisering, så bevæger Tyrkiet sig faktisk dermed 

automatisk væk fra demokratiet?
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Nej, det er den sammenhæng, jeg ikke accepterer. Jeg mener, at det, der er vigtigt, er, at vi ser på de demokratiske 

kræfter, hvad enten de er islamiske eller sekulære, og vurderer styrken af de demokratiske kræfter. I den sekulære 

bevægelse er der udemokratiske kræfter, ligesom der er i den islamiske bevægelse.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Martin Henriksen for en kort bemærkning.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Martin Henriksen (DF):

Tak. Det var, fordi jeg bemærkede, at fru Hanne Agersnap sagde, at det her spørgsmål ikke egnede sig til en 

folkeafstemning i Danmark, fordi det ikke havde indflydelse på danske forhold. Men der vil jeg bare høre, om ikke fru Hanne 

Agersnap altså godt kan se, at det alligevel har det. For hvis vi kigger på den udvidelse, der har fundet sted imod øst, så 

har den jo eksempelvis medført en indvandring til Danmark fra de østeuropæiske lande. Derfor er det jo også nærliggende 

at tro, at såfremt Tyrkiet kom med i EU, ville det også medføre en øget tyrkisk indvandring til Danmark.

Jeg vil bare høre, om det ikke kunne give anledning til, at man så ville mene, at det også var et forhold, som danske 

vælgere kunne få lov til at tage stilling til.
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Kl.13:43  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:43  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

I sidste instans har alle internationale spørgsmål og samarbejder, Danmark indgår i, vel relevans for forhold i Danmark. Men

det er et spørgsmål om, hvorvidt det er af den karakter, at alle betingelserne og forudsætningerne omkring optagelse vil 

kunne forklares i Danmark. En folkeafstemning om det her spørgsmål i Danmark vil hurtigt blive en folkeafstemning for eller 

imod EU, og det ville være svært at fastholde fokus, når fokus er på optagelse af et andet land.
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Kl.13:44  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Martin Henriksen.
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Kl.13:44  
Kort bemærkning

Martin Henriksen (DF):

Der er jeg uenig. Jeg tror ikke, at en folkeafstemning i Danmark vil blive til et spørgsmål om for eller imod EU. Jeg tror, at 

det vil være en folkeafstemning for eller imod risikoen for en stor tyrkisk indvandring til Danmark. Det er jo meget reelt at 

spørge danskerne om det. Det synes jeg da i hvert fald det er, for Tyrkiet er et stort land, og kommer Tyrkiet med i EU, vil 

det få meget indflydelse, fordi det er et stort land. Qua sin befolkningssammensætning og sin størrelse vil det få meget 

indflydelse, specielt hvis Lissabontraktaten bliver vedtaget.

Derfor har det jo dels stor indflydelse på det, som man politisk beslutter i EU, som har konsekvens for Danmark, og dels vil

det også have effekt, hvis Tyrkiet f.eks. kom med i Schengen - fri bevægelighed ind over grænserne; at man kommer ind og

får fuld gavn af den fri bevægelighed. Det vil jo i den grad være et spørgsmål, om danskerne tør løbe risikoen for en stor 

tyrkisk indvandring til Danmark.

Hvis Socialistisk Folkeparti ikke mener, at der er noget at være bekymret for, kan man vel godt gå ud og argumentere for 

eller imod de synspunkter, man har, og så lade det være op til vælgerne i sidste ende at beslutte, om de synes, det er den 

rigtige vej at gå eller ej.
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Kl.13:45  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:45  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg vil godt sige, at vi ikke er bange for vælgerne. Vi kan sagtens gå ud og argumentere, men problemet er, om vi får en 

debat, der afspejler det afstemningstema, der bliver. For det kan blive sådan en trussel om en kæmpe indvandring, altså 

forskellige vurderinger af fremtiden, som vil være svære for befolkningen at vurdere på baggrund af sådan en 

optagelsestekst. F.eks. gælder det for de lande, vi senest har optaget, at Schengen jo er udskudt, og at der er betingelser 

kombineret med optagelserne. Det vil blive svært at vurdere, og så vil det blive sådan en slags: »hvem tror det ene, hvem 

tror det andet-kampagne.« Den kan være svær at få til at blive frugtbar.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Søren Krarup for en kort bemærkning.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg havde i søndags den spændende oplevelse at være inviteret til et møde hos Radikal Ungdom, hvor jeg diskuterede 

forsvarspolitik med hr. Morten Helveg Petersen. Det var meget hyggeligt og fredeligt, men på et tidspunkt kom vi naturligvis 

til at tale en del om Afghanistan, dvs. om muligheden for at Danmark med sin indsats dér kunne skabe et demokrati, hvad 

jeg betvivlede. Jeg får lyst til i forlængelse af det, fru Hanne Agersnap har sagt hidtil, at spørge hende: Vil fru Hanne 

Agersnap fortælle mig, om der findes noget muslimsk demokrati i denne verden?
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg kan ikke stå her på talerstolen og i tankerne gennemgå alle lande, men det kan godt være, at Tyrkiet er det nærmeste,

vi kommer. Jeg må indrømme, at jeg ikke lige kan få tænkt det igennem i denne pressede situation.
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Kl.13:47  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Søren Krarup.
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Kl.13:47  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Så vil jeg være så fræk at fortsætte med den spændende debat med de radikale unge mennesker, for der blev Tyrkiet 

nemlig også nævnt som eksempel på et demokrati, og der var jeg altså også så fræk at spørge dem: Kender I noget til 

Kemal Atatürk? Kender I noget til det, han foretog med Tyrkiet i 1923? Det var nemlig nok, kan man sige, et sekulært 

styre, men det var et militærdiktatur, dvs. at der var en ophævelse af enhver form for demokrati. Det havde aldrig eksisteret i

Tyrkiet, og det kom i hvert fald ikke til at eksistere i 1923. Og det eksisterer jo for så vidt heller ikke i dag.

Forholdet er jo, at 98 pct. af Tyrkiets befolkning er muslimer, og dog skal de af militærdiktaturet hensættes i en tilstand, 

hvor de ikke må have lov til at udtrykke det. Vil fru Hanne Agersnap ikke give mig ret i, at Tyrkiet heller ikke er noget som 

helst eksempel på et demokrati?
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.

  

80

Kl.13:48  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Det er i hvert fald ikke et demokrati, som jeg ønsker det. Der mangler pluralisme, der mangler ytringsfrihed, 

menneskerettigheder; der er en masse problemer, som bl.a. er nogle af dem, man sætter op i processen og i debatterne 

med EU-Kommissionen med henblik på optagelse, sådan at Tyrkiet netop kan udvikle sig til det pluralistiske demokrati, 

som medlemsstaterne i EU er.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så har hr. Per Clausen bedt om en kort bemærkning.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Per Clausen (EL):

Jeg vil bare spørge fru Hanne Agersnap, om hun ikke er enig med mig i, at forsøget på at opstille en hovedmodsætning 

mellem de sekulære og de islamistiske i forhold til Tyrkiet jo netop skygger for den interessante debat, hr. Søren Krarup 

prøvede at rejse her til sidst, nemlig om, hvorvidt der foregår en demokratisk udvikling eller ej i Tyrkiet? Det, vi burde 

diskutere og interessere os for, burde jo være, hvordan vi udviklede demokratiet, hjalp de demokratiske kræfter i Tyrkiet 

med at udvikle demokratiet.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jo, og mange tak til spørgeren, fordi han formulerer det så pænt. Jeg prøvede netop at sige, at jeg synes, vi skal fokusere 

på, hvor de demokratiske bevægelser, de demokratiske holdninger er i Tyrkiet, og ikke på, hvor de islamiske og sekulære 

bevægelser er.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Næste ordfører er fru Helle Sjelle fra De Konservative.
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Kl.13:49  
Ordfører

(Ordfører)

Helle Sjelle (KF):

Det er jo ikke første og det er nok heller ikke sidste gang, vi på foranledning af Dansk Folkeparti skal diskutere et eventuelt 

tyrkisk medlemskab af EU. Der skal jo holdes liv i valgkampen, i hvert fald frem til juni måned, hvor der er valg til Europa-

Parlamentet. Men så kan man i hvert fald håbe, at det i det mindste stilner af derefter.

Jeg skal så også endnu en gang takke for anledningen til at gøre rede for Det Konservative Folkepartis holdning til den her 

sag.

I 2005 indledte EU optagelsesforhandlinger med Tyrkiet. Forud var gået mange års forberedelser og reformer i Tyrkiet, der 

ansøgte om medlemskab af EF allerede i 1987. Reformarbejdet går dog endnu flere år tilbage. Allerede i 1963 underskrev 

de seks EF-lande og Tyrkiet Ankaraaftalen. Den betød, at Tyrkiet skulle tilpasse sig EU’s indre marked, bl.a. ved at 

tyrkiske arbejdstagere under bestemte vilkår fik lov til at arbejde i de daværende EF-lande. Tyrkiet har altså længe 

orienteret sig mod EF og nu mod EU, hvilket har været årsag til betydelige ændringer af det tyrkiske samfund. Det er også 

sket i løbet af de her år.

Men der er slet ikke for os Konservative nogen tvivl om, at der endnu er langt igen for Tyrkiet. Københavnskriterierne er det 

væsentligste grundlag, som Kommissionen løbende vurderer Tyrkiet ud fra. Helt overordnet er der tre kriterier, nemlig det 

politiske, det økonomiske og kriteriet om overtagelse af EU’s samlede regelsæt. Det politiske kriterium kræver demokrati, 

retsstat, menneskerettigheder og beskyttelse af mindretal. Som nævnt af udenrigsministeren tidligere vurderer 

Kommissionen, at Tyrkiet i tilstrækkelig grad opfylder det kriterium. Alligevel er der dog i høj grad - og det vil jeg gerne slå 

fast - plads til forbedringer. Ytringsfrihed og religionsfrihed er gode eksempler på rettigheder, som endnu ikke beskyttes 

kompromisløst i det tyrkiske samfund. Det vil kræve en holdningsændring, som EU kan være med til at fremme.

I 2006 har EU også kritiseret Tyrkiet for ikke at leve op til det økonomiske kriterium. Det skyldtes stridighederne om 

Cypern, der har fået Tyrkiet til ikke at udvide toldunionen med EU til også at omfatte de nye medlemslande. EU’s kritik er 

ikke blot snak, men er blevet fulgt op af sanktioner. Dele af optagelsesforhandlingerne er simpelt hen stoppet, indtil EU i år 

vil genoverveje dem.

Det er altså efter vores opfattelse indlysende, at Tyrkiet mangler at levere en lang række resultater, før et medlemskab kan 

komme på tale. De mange år, Tyrkiet allerede har ventet, viser med al ønskelig klarhed, at EU ikke giver ved dørene. Ingen 

ønsker at forbarme sig over Tyrkiet, blot fordi landet har ventet længe. Jeg kan derfor heller ikke helt forstå Dansk 

Folkepartis store bekymring for forhandlingerne med EU. Tror Dansk Folkeparti virkelig, at Tyrkiet bliver lukket ind, før de 

lever op til Københavnskriterierne, bare fordi Tyrkiet skal med?

Som udenrigsministeren allerede tidligere har påtalt, vil Tyrkiet være et helt anderledes og vestligt samfund, hvis det på et 

tidspunkt til punkt og prikke opfylder de her krav. I Det Konservative Folkeparti bakker vi derfor fuldt op om regeringens og 

folketingsflertallets åbne og afventende holdning til optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet. Vi kan ikke på forhånd 

forudsige, hvorvidt landet på et tidspunkt ude i fremtiden vil leve op til EU’s fornuftige og nødvendige kriterier. Til gengæld 

kan vi sige, at Tyrkiet lige nu - lige nu, hvor vi står her - er et godt stykke fra at leve op til de kriterier og dermed også et 

godt stykke fra medlemskab af EU. Vi ønsker naturligvis ikke i Det Konservative Folkeparti - og det vil jeg gerne 

understrege - at Tyrkiet bliver medlem af EU, før landet er klar til EU og EU er klar til Tyrkiet. 
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Kl.13:53  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:53  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg synes, at det er meget skarpsindigt lige til sidst at få slået fast, at Tyrkiet ikke kan blive medlem af EU, før Tyrkiet er 

klar! Jeg går ud fra, at det må være et krav, der gælder for alle europæiske lande, ellers ville der i hvert fald være noget 

mærkeligt over det, og derfor er det måske i virkeligheden også lidt overflødigt at gentage det og gøre det til et så 

gennemgående argument i hele sin retorik.

Jeg tror så aldrig, at Tyrkiet bliver medlem, fordi Tyrkiet i øjeblikket bevæger sig i den helt gale retning. Landet er i gang 

med en islamisering fra top til bund, og det er i virkeligheden det, der er det dybt bekymrende, for hvordan reagerer Tyrkiet 

på de forhandlinger, der i øjeblikket finder sted? Sagen er jo den, at hvis man orienterer sig i de tyrkiske medier, i den 

tyrkiske debat, kan man se, at de krav, som EU stiller til Tyrkiet med hensyn til ligestilling, menneskerettigheder, 

demokrati, ytringsfrihed osv., helt generelt for mange tyrkere virker som en rød klud i ansigtet. De betragter det nærmest 

som en fornærmelse mod den nationale stolthed.

Derfor er spørgsmålet ikke så meget, om Tyrkiet nogen sinde bliver medlem - det tror jeg faktisk aldrig nogen sinde sker - 

men derimod, hvilken skadevirkning det har på samarbejdet og naboskabet mellem EU og Tyrkiet, at man bliver ved med at

bilde folk ind, at de kan få noget, som de tydeligvis ikke selv vil levere det nødvendige for at gøre sig klar til at få.

  

89

Kl.13:55  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Helle Sjelle (KF):

Det er åbenbart overhovedet ikke overflødigt, at vi skal gentage det gang på gang, for det lader jo ikke til, at Dansk 

Folkeparti har forstået budskabet, men vi gentager det gerne en gang til: Vi mener ikke, at Tyrkiet skal være medlem af 

EU, før Tyrkiet er klar til EU, og før EU er klar til Tyrkiet. Det vil sige, at Tyrkiet skal leve op til de krav, der bliver stillet. Det 

er det, der er budskabet herfra, og det vil det også være de næste gange, Dansk Folkeparti rejser de her debatter om 

Tyrkiets udvikling.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg er ked af at have stillet et spørgsmål uden for det på forhånd skrevne manuskript, men jeg vil alligevel gerne gentage 

det.

Lad os nu lade være med at fokusere på, om Tyrkiet kommer med eller ej. Lad os nu fokusere på, hvilken betydning det har

for Tyrkiet, at man bliver ved med at sige til tyrkerne, at de på et eller andet tidspunkt, når de opfylder kriterierne, kommer 

med, og at man så bliver ved med at komme med nye kriterier. Lad os prøve at fokusere på, hvordan det bliver modtaget i 

den tyrkiske offentlighed og den tyrkiske debat, at man hele tiden stiller krav, som jo i hvert fald i forhold til kønnenes 

ligestilling, demokrati, ytringsfrihed - i parentes bemærket Muhammedtegninger - og en lang række andre ting bliver 

betragtet som en fornærmelse, altså som noget, der gør, at de bevæger sig længere væk fra EU. Er det noget, der fremmer

den broderlighed imellem Danmark og EU og Tyrkiet, som Det Konservative Folkeparti og sådan set også Dansk Folkeparti

gerne vil have, eller er det i virkeligheden noget, der gør, at parterne rykker længere væk fra hinanden?

Jeg håber, at fru Helle Sjelle kan bevæge sig lidt ud over det, hun sagde i sin ordførertale, og også svare på det, som jeg 

spørger om.
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Kl.13:56  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:56  
Kort bemærkning

Helle Sjelle (KF):

Det kan nogle gange være lidt svært, fordi spørgsmålene går i alle mulige og umulige retninger, men jeg skal dog gøre mit 

bedste.

Jeg synes bestemt ikke, at EU skal lade være med at stille krav eller stille Tyrkiet i udsigt, at de eventuelt på et tidspunkt 

kan blive medlem. Jeg synes bare også, at det er nødvendigt og væsentligt at sige til Tyrkiet: Der er nogle krav, som I bliver

nødt til at leve op til, og de krav slækker vi ikke på, heller ikke selv om I synes, at det er nogle besværlige krav; hvis I vil 

være med i det her fællesskab, så er der nogle krav, som I er nødt til at leve op til.

Hvis Tyrkiet, og det synes jeg da er væsentligt, vælger at sige, at de ikke vil leve op til kravene og ikke vil være med, er det 

jo Tyrkiets valg. Det er jo ikke sådan, at vi fra EU siger, at vi under alle omstændigheder vil have Tyrkiet med. Det er da i 

høj grad også op til dem selv, om de ønsker at leve op til de krav.
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Kl.13:57  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Næste ordfører er hr. Niels Helveg Petersen, Radikale.
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Kl.13:57  
Ordfører

(Ordfører)

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg vil gerne starte med at sige tak til udenrigsministeren. Jeg var meget enig i de betragtninger, som udenrigsministeren 

fremførte. Og lad mig sige med det samme, at jeg og Det Radikale Venstre selvfølgelig kan stemme for det af hr. Michael 

Aastrup Jensen fremsatte forslag til vedtagelse, som er genbrug, men som jo på en udmærket måde stadig væk er rigtigt.

Det er sagt hele vejen igennem i denne debat: Tyrkiet opfylder i dag ikke betingelserne for medlemskab. Tyrkiet opfylder 

ikke Københavnskriterierne, og det ved tyrkerne godt selv; det ved man selvfølgelig, det ved vi i EU. Og først når Tyrkiet 

opfylder Københavnskriterierne, kan der blive tale om medlemskab. Det vil sige, at det Tyrkiet, der engang bliver medlem, er

et andet Tyrkiet end det, vi kender i dag.

Så vil jeg føje til, at man jo ikke altid skal se vanskelighederne. Man skal også se mulighederne, og man skal ikke mindst 

se på de muligheder, der ligger i et tyrkisk medlemskab i forhold til at stabilisere et af de mest urolige hjørner i verden. Et 

Tyrkiet, der opfylder Københavnskriterierne, er medlem af EU og er medlem af NATO, kan have en i høj grad stabiliserende 

rolle at spille i dette urolige hjørne af verden. Bl.a. kan det også have betydning for udviklingen i Mellemøsten, da Tyrkiet jo 

traditionelt, på trods af at det altså overvejende er et muslimsk land, har et rigtig godt forhold til Israel.

Perspektivet om EU-medlemskab er en stor støtte til de kræfter i Tyrkiet, der ønsker demokratisering og ønsker 

modernisering af det tyrkiske samfund. At smække døren i for Tyrkiet ville have meget negative følger for den politiske, 

demokratiske udvikling i Tyrkiet, det er jeg helt overbevist om. Og lad mig så sige, at vi aldrig her i Danmark har afholdt 

folkeafstemninger, når vi skulle optage nye medlemmer i EU, og det synes jeg heller ikke kan komme på tale, når det 

drejer sig om Tyrkiet.

Så undrede jeg mig over en enkelt bemærkning fra hr. Jesper Langballe i debattens forløb. Hr. Jesper Langballe sagde, at 

historien bevæger sig langsomt. Jeg må altså sige, at min oplevelse af historiens gang inden for de sidste 18 år, siden 

1990, ikke er, at historien har bevæget sig langsomt, men at historien har bevæget sig utrolig hurtigt. Især når det drejer 

sig om udvidelse af de vesteuropæiske institutioner, især når det drejer sig om udvidelsen af EU og udvidelsen af NATO, 

har vi igennem de sidste 18 år oplevet en revolutionær udvikling i Europa. Europa ser i dag fuldstændig anderledes ud, end 

det gjorde i 1990, da kommunismen brød sammen, så jeg undrede mig lidt over den, synes jeg, historieløse betragtning.
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Kl.14:01  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.

  

98

Kl.14:01  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Hr. Helveg Petersen omtalte den positive udvikling i Tyrkiet, som den igangværende optagelsesproces har afstedkommet. 

Der vil jeg bare gerne spørge, om hr. Niels Helveg Petersen betragter det som entydigt positivt for det tyrkiske demokrati, at

det parti, AKP, hvis program og ledelse er blevet kendt i strid med forfatningens sekulariseringsprincipper, tordner frem. 

Ved de seneste valg, parlamentsvalg, præsidentvalg og forventelig også på søndag til lokalvalg, har det pågældende parti 

vundet mere og mere terræn. Og når partiet samtidig altså ved forfatningsdomstolen er blevet kendt i strid med de 

demokratiske grundprincipper i Tyrkiet selv, er det så udtryk for, at Tyrkiet bevæger sig i den rigtige retning?
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Kl.14:02  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:02  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg sagde faktisk ikke noget om den positive udvikling i Tyrkiet. Jeg sagde, at det ville være et tilbageslag for de 

progressive kræfter i Tyrkiet, hvis EU smækkede døren i for næsen af Tyrkiet. Det var det, jeg sagde.

Udviklingen i Tyrkiet er ikke entydigt gået i den rigtige retning. Der sker mange ting i Tyrkiet, som er positive, og ikke 

mindst skal vi være opmærksomme på, at tyrkisk økonomi altså er en meget, meget stærk og meget levende økonomi, der

jo helt og fuldt lever op til de krav, man økonomisk set kan stille til et medlem af EU.

Men det er ikke entydigt positivt. Der er store spændinger i Tyrkiet, og der er undertiden tilbageslag. Jeg kan jo bare ikke 

se, at det skulle være noget specielt tilbageslag, at den tyrkiske højesteret blander sig i det her og siger, hvad de mener 

om regeringspartiet. Det er da tværtimod et udtryk for en vis styrke, for demokratisk styrke, at der er en domstol, der kan 

gå på tværs af den siddende regering. Det er jo et princip, vi jo altså også hylder i Danmark, selv om det ikke står i den 

danske grundlov.
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Kl.14:03  
Kort bemærkning
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F 24  Om udviklingen i Tyrkiet

Af Morten Messerschmidt (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Peter

Skaarup (DF)

Til udenrigsministeren

Per Stig Møller (KF)

Samling:  2008-09

Status:  Foretaget

 

Vis alle indlæg
Ordførertaler

Forhandlinger

Møde nr.70, torsdag 26.03.2009

Vil udenrigsministeren redegøre for den aktuelle udvikling i Tyrkiet, herunder de interne kampe mellem den islamiske regering og de 

sekulære kræfter, og i det lys give sin vurdering af, om udenrigsministeren finder, at Tyrkiet bevæger sig i retning af eller væk fra EU?

Vis oversigt over samtlige taler

0

  
Kort bemærkning

Det næste punkt på dagsordenen er:

13) Forespørgsel nr. F 24:

Forespørgsel til udenrigsministeren:

Vil udenrigsministeren redegøre for den aktuelle udvikling i Tyrkiet, herunder de interne kampe mellem den islamiske 

regering og de sekulære kræfter, og i det lys give sin vurdering af, om udenrigsministeren finder, at Tyrkiet bevæger sig i 

retning af eller væk fra EU?

Af Morten Messerschmidt (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard 

(DF) og Peter Skaarup (DF).

(Anmeldelse 13.01.2009. Fremme 20.01.2009).

  

1

Kl.11:43  
Kort bemærkning

Formanden:

Den første, der får ordet, er hr. Morten Messerschmidt som ordfører for forespørgerne for at begrunde forespørgslen. 

Værsgo.
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Kl.11:43  
Kort bemærkning

Begrundelse

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand. Efter at have gennemgået nogle af de fatale konsekvenser af allerede gennemførte udvidelser vender vi altså 

blikket imod en af de nok mest opsigtsvækkende forhandlinger, som i øjeblikket pågår med et land, som ønsker 

medlemskab af EU, nemlig Tyrkiet. Jeg og Dansk Folkeparti er af den opfattelse, at det fra starten af har været en fatal 

misforståelse overhovedet at indlade sig på optagelsesforhandlinger med et land, der kulturelt, politisk, historisk og på 

mange andre områder afviger så mærkbart fra kernelandene, fra medlemslandene i EU, at vi nærmest dagligt oplever 

forskellene, konflikterne, problemerne ved at skulle få to så forskellige størrelser til overhovedet at passe sammen, og at det

i virkeligheden i højere grad fører til, at de to parter så at sige flytter sig bort fra hinanden, end det, der oprindelig var tanken:

at man skulle forsøge at forene.

Vi har et godt samarbejde med Tyrkiet i Europarådet og i NATO og i andre sammenhænge, men de fleste vil efterhånden 

kunne se, at det, der foregår i øjeblikket i Tyrkiet, er en regulær islamisering, hvor AK-partiet med premierminister Erdogan 

og præsident Gül i spidsen område for område - undervisningssektoren, administrationen, justitsvæsenet og en lang række

andre sektorer - er i gang med en islamisering af landet, som hverken er til Tyrkiets fordel eller til EU’s fordel. Det er derfor 

vores opfattelse, dels at vi i Folketinget løbende skal have en debat om, hvordan udviklingen i Tyrkiet nu engang er, dels at 

regeringen bør tilsikre, at uanset hvad der sker, vil Tyrkiet aldrig kunne blive medlem af EU, uden at danskerne bliver spurgt 

ved en folkeafstemning, dels at man skal overveje, om det overhovedet er fornuftigt i forhold til relationen Tyrkiet og EU 

imellem at fortsætte med forhandlingerne.

Det er på den baggrund, at vi ønsker den her forespørgsel.
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Kl.11:45  
Kort bemærkning

Formanden:

Ja tak. Så er det udenrigsministeren til besvarelse.
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Kl.11:46  
Ordfører

Besvarelse

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

EU har haft optagelsesforhandlinger med Tyrkiet siden 2005. Reformtempoet i landet har været svingende - det er der ingen

grund til at lægge skjul på - men den tyrkiske regering har som sin erklærede målsætning at tilnærme Tyrkiet EU og EU's 

standarder. Det vil jo selvsagt være i både EU's og Danmarks interesse, så det er en proces, som vi støtter.

Ifølge den tyrkiske forfatning er Tyrkiet et sekulært samfund med en klar adskillelse mellem stat og religion. 

Regeringspartiet, AKP, har islamiske rødder, men det afviser selv at være islamisk orienteret. Det er sandt, at der i det 

tyrkiske samfund er kredse, der frygter, at AKP-regeringen bevæger landet væk fra princippet om adskillelse af stat og 

religion. AKP lægger selv vægt på, at Tyrkiets strategiske orientering er mod Europa, og partiet har, siden det kom til 

magten i 2002, arbejdet for landets tilnærmelse til EU. Det registrerede vi jo navnlig i perioden fra 2002 til udgangen af 

2005, hvor reformtempoet var særlig højt.

AKP fik ved det seneste valg i 2007 cirka 46 pct. af stemmerne, og partiet fortsatte på det grundlag med at have 

regeringsansvaret. Desuagtet har domstolene været opmærksomme på AKP's islamiske rødder for at sikre, at Tyrkiet 

forbliver sekulært. Sidste år behandledes således en sag imod AKP, og den meget omtalte lukningssag mod AKP kostede

jo rent faktisk meget politisk energi og opmærksomhed og satte reformtempoet ned i forhold til det, som EU forlangte.

Men sagen blev afsluttet i 2008, ved at den tyrkiske forfatningsdomstol konkluderede, at AKP havde været centrum for 

antisekulære aktiviteter, men domstolene undlod at skride til lukning at partiet. Sagen tydeliggjorde konflikten mellem stat 

og religion i det tyrkiske samfund, og den satte som sagt reformprocessen i stå i en lang periode. Og så vil jeg selvfølgelig 

gerne tilføje, som jeg også sagde dengang, at partilukninger i et demokrati bør være noget ganske exceptionelt og være i 

overensstemmelse med Venedigkriterierne, som Europarådet jo arbejder med. Siden lukningssagen i 2008 har valgkampen 

op til lokalvalget den 29. marts 2009 igen afledt opmærksomheden noget fra EU-processen.

Grundlaget for EU's optagelsesforhandlinger med Tyrkiet er som bekendt Københavnskriterierne og den opstrammede 

forhandlingsramme, som er fastlagt af Rådet for Den Europæiske Union. Den danske holdning til optagelsesforhandlinger 

med Tyrkiet er klar, og den har jo også et bredt flertal i Folketinget bag sig og blev bekræftet den 2. maj 2006. 

Målsætningen er et tyrkisk medlemskab af EU, men forhandlingerne er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på 

forhånd, og hvor der også skal tages hensyn til EU's evne til at optage nye medlemmer på det tidspunkt, hvor beslutningen 

skal træffes. Tyrkiet kan først blive medlem af EU, når alle betingelser for medlemskab er opfyldt og EU altså er klar.

Europa-Kommissionen konkluderede i den seneste fremskridtsrapport for Tyrkiet fra november 2008, at landet har forbedret 

sin evne til at leve op til forpligtelserne ved et EU-medlemskab. Tyrkiet opfylder fortsat, siger Kommissionen, i tilstrækkelig 

grad det politiske Københavnskriterium.

Der er sket visse fremskridt i forhold til ytringsfriheden, bl.a. gennem en ændring af artikel 301 i straffeloven, og forholdene 

for de ikkemuslimske trossamfund er forbedret gennem vedtagelse af lov om stiftelser, men implementeringen af 

reformtiltagene halter desværre bagefter i flere tilfælde.

På det udenrigspolitiske område fremhævede Kommissionen i øvrigt Tyrkiets aktive rolle i særlig Mellemøsten og 

Kaukasus, hvor der jo er bevægelse i positiv retning.

EU-Kommissionen peger på, at en væsentlig udfordring for Tyrkiet er at få gennemført en forfatningsreform og en reform af 

justitsvæsenet. Derudover skal Tyrkiet fremme menneskerettighederne, bl.a. ytringsfriheden og religionsfriheden, og den 

civile kontrol med militæret skal styrkes.

Tyrkiet lever desuden endnu ikke op til sine forpligtelser i henhold til den såkaldte Ankaraprotokol. Den protokol udvider sin 

toldunion mellem EU og Tyrkiet til også at omfatte de nye EU-medlemslande, herunder Cypern. Tyrkiet har endnu ikke 

ophævet sine restriktioner på transport- og havnefaciliteter i forhold til Cypern. EU blev i 2006 enig om, at dette skulle have 

konsekvenser, og det blev bl.a. besluttet, at 8 ud af de 35 forhandlingskapitler skulle fastfryses. EU vil tage spørgsmålet om

Ankaraprotokollen op til fornyet overvejelse til efteråret 2009. Tyrkiet modsætter sig gennemførelse af Ankaraprotokollens 

forpligtelser, fordi de ikke ønsker at tage et skridt, som de mener kan tolkes som en de facto tyrkisk anerkendelse af 

republikken Cypern.

I den seneste tid er der sket både fremskridt og tilbageskridt. Et helt nyt og positivt fremskridt er åbningen af en ny kurdisk 

tv-kanal på nationalt tv, TRT 6. Men på andre punkter er der i 2008 efter alt at dømme sket tilbageskridt, f.eks. har nogle 

ngo'er rapporteret om flere sager vedrørende tortur og mishandling i 2008 end året før. Det er selvfølgelig meget alvorligt, og 

det må den tyrkiske regering få rettet op på.

Alt i alt står Tyrkiet således over for en række udfordringer, der skal tackles, inden landet overhovedet kan komme i 

betragtning som medlem af EU. Men skulle Tyrkiet få gennemført alle disse reformer, få gennemført hele den proces, som 

vi forlanger af Tyrkiet, og som Tyrkiets regering selv er indstillet på at gennemføre, og skulle Tyrkiet så derigennem blive 

klar til EU og EU samtidig blive klar til Tyrkiet, så er det givet, at Tyrkiet jo til den tid vil være et helt andet land end det, vi 

kender i dag, og som Dansk Folkeparti altid forholder sig til. Så vil de forhold, som Dansk Folkeparti med megen ret 

anfægter, nemlig være fortid.

Den tyrkiske regering har tilkendegivet, at den ønsker at sætte fart på EU-reformprocessen efter lokalvalget den 29. marts. 

Premierminister Erdogan har udnævnt en ny EU-chefforhandler, som kan koncentrere sig om EU-udvidelsesforhandlingerne 

og virke som en indpisker i reformprocessen, således at disse fejl og mangler bliver rettet hurtigere. Og det vil jo så 

forhåbentlig bidrage til at skabe et nyt momentum.

Ifølge AKP-regeringen selv vil et af de første tiltag efter lokalvalget være at skabe enighed om forfatningsændringer, og det 

kan vi jo kun tilskynde den tyrkiske regering til at gøre. EU er i løbende dialog med Tyrkiet, bl.a. i forbindelse med EU-

optagelsesprocessen. Danmark har også tætte bilaterale kontakter til landet, og under mit besøg i Tyrkiet sidste år 

drøftede jeg naturligvis bl.a. optagelsesforhandlingerne med udenrigsministeren, Babacan. Et af de punkter, jeg lagde vægt 

på, var vigtigheden af at få fart på reformprocessen, især reformer relateret til menneskerettighederne.

Lad mig så slå fast: Tyrkiets vej mod EU er lang og besværlig. Tyrkiet skal gennemføre en omfattende reformproces. Det 

centrale er, at Tyrkiet selv ønsker en tilnærmelse til EU. Det er også i både EU's og Danmarks interesse, at Tyrkiet udvikler

sig i retning af EU. Kommer landet igennem de nødvendige reformer, vil det være et helt andet land, end vi kender i dag. 

Men det vil tage mange år, før Tyrkiet når det punkt, og det vil først være til den tid, vi skal tage endelig stilling til et tyrkisk 

medlemskab af EU.

Her og nu har vi fokus på Tyrkiets tilnærmelse til EU og den tyrkiske reformproces, og det er en reformproces, vi alle, også 

Dansk Folkeparti, naturligvis må være interesseret i fortsætter og accelererer.
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Kl.11:53  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak til udenrigsministeren for besvarelsen.

Så går vi til forhandlingen, og den første, der får ordet, er hr. Morten Messerschmidt som ordfører for forespørgerne.
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Kl.11:53  
Kort bemærkning

Forhandling

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand. Hvorfor minder udenrigsministerens ord mig slående om Chamberlains betragtninger efter sin fredsaftale med

Hitler, peace in our time, troen på, at blot man har et papir, hvorpå der står fred, så får man fred? Det gør de, fordi det er 

præcis den samme situation, vi befinder os i med hensyn til den tyrkiske regering, som naturligvis alt andet lige er et noget

mere venligt stemt regime end det, som Chamberlain havde indgået en aftale med.

Man tror, hvis man skal blive i sprogbruget, på unifying i vores tid, på forening i vor tid med noget, som grundlæggende er 

fuldstændig uforeneligt. Og jeg undrer mig over, at udenrigsministeren næsten ikke, for ikke at sige slet ikke, svarer på den

del af forespørgslen, som handler om, hvorvidt Tyrkiet i øjeblikket bevæger sig bort fra EU eller i retning af EU. Han berører 

overhovedet ikke den islamiseringsproces, som i øjeblikket er i gang under AK-regeringen - ud over dommen fra højesteret. 

Udenrigsministeren berører selvfølgelig forfatningsændringen og siger, at den er positiv. Men er det ubetinget positivt, at AK-

regeringen som led i sit islamiske kvindesyn nu mener, at kvinder skal ind i en særlig bestemmelse i forfatningen, som 

handler om sådan særlig beskyttelsesværdige grupper, herunder børn, handicappede og lignende?

Er det i virkeligheden ikke et forslag, som ligger fuldstændig i forlængelse af det, vi for få år siden hørte fra samme Erdogan,

om sex uden for ægteskab, der også skulle være kriminelt, forudsat at man altså var gift med en anden? Det er fuldstændig

den samme islamiske tankegang, som vi her ser fra Erdogans parti, som når Erdogan udsteder censurforbud mod 

videnskabelige magasiner, der bringer et billede af Charles Darwin på forsiden, fordi han efter regeringens opfattelse har 

været grundlaget for den kreationisme, som man betragter som i strid med islam. Eller hvorfor nævner man ikke de 254 

journalister, som alene sidste år blev retsforfulgt af regeringen, heraf 44 alene efter den artikel 301, som udenrigsministeren 

nævner, men som det tyrkiske retsvæsen altså stadig væk forholder sig til, bruger, anvender, sigter og dømmer folk efter?

Tyrkiet er på vej væk fra EU. Man har ligestillet de islamiske og de sekulære skoler, når det kommer til optag på 

universiteterne. Man har fjernet det gamle forbud mod det islamiske hovedtørklæde, som går helt tilbage til kemalismens 

start, helt tilbage til tiden lige efter første verdenskrig. Man har på linje med det, der foregår i alle andre muslimske lande, 

valgt at forbyde restauranter at udskænke alkohol i 62 ud af Tyrkiets 81 provinser. Område for område minder Tyrkiet mere 

om det Mellemøsten, vi kender, end om det EU, vi nu engang er.

Derfor er vi i Dansk Folkeparti voldsomt skeptiske over for at fortsætte den optagelsesproces, man har sat i gang. Og vi 

insisterer på, at hvis man vil dette ideologiske projekt, må det i det mindste sikres, at befolkningerne får det endelige ord. 

Lige så vel som at præsident Sarkozy i Frankrig har lovet franskmændene en folkeafstemning, bør den danske regering 

også love danskerne, at hvis man fortsætter med dette hovedløse projekt, jamen så bliver det danskerne, der får den 

endelige afgørelse ved en folkeafstemning. Det er det eneste rigtige.

Jeg skal derfor her indledningsvis på vegne af Dansk Folkeparti fremføre følgende:

Forslag til vedtagelse 

»Folketinget konstaterer, at Tyrkiet med sit historiske, politiske og kulturelle baggrund afviger mærkbart fra de øvrige af 

EU’s medlems- og ansøgerlande. Endvidere konstaterer Folketinget, at Tyrkiet igennem de seneste år har gennemgået en 

udvikling væk fra det sekulære udgangspunkt, idet der henvises til forholdene for minoriteter, for ytringsfriheden, for 

ligestillingen og for demokratiet.

På den baggrund opfordrer Folketinget regeringen til i EU at modarbejde processen med henblik på optagelse af Tyrkiet i 

EU og kræver, at regeringen som led i en eventuel optagelse af Tyrkiet som medlem af EU udskriver folkeafstemning 

herom.«

(Forslag til vedtagelse nr. V 48).

Tak, formand.
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Kl.11:58  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak. Dette oplæste forslag til vedtagelse vil indgå i Folketingets videre forhandlinger.

Jeg skal her udsætte mødet. Mødet genoptages kl. 13.00.
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Kl.11:58  
Kort bemærkning

:

Mødet er udsat. (Kl. 11:58).
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Kl.13:06  
Kort bemærkning

Forhandling

Formanden:

Mødet er genoptaget.

Vi er ved forhandlingen, og den næste ordfører under F 24 er hr. Michael Aastrup Jensen. Værsgo.

  

Vis alle (6) indlæg i denne gruppe
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Kl.13:07  
Ordfører

(Ordfører)

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg vil indledningsvis gerne have lov til at slå fast, at i spørgsmålet om Tyrkiets mulige optagelse i EU, er der faktisk 

opstillet en lang række helt specifikke krav, og før de er opfyldt, kan der på ingen måde blive tale om et tyrkisk EU-

medlemskab. Som det ser ud i dag skal tyrkerne flytte sig endog meget langt, hvis de på nogen måde skal gøre sig 

forhåbninger om at blive en del af Den Europæiske Union. Det er min og Venstres opfattelse, at Tyrkiet, som vi kender det i

dag, langtfra er parat til at blive en del af EU. Jeg vil godt have lov til at advare imod, at Dansk Folkeparti får lov til at kapre 

debatten for at gøre den til et spørgsmål om, hvorvidt Tyrkiet anno 2009 skal være EU-medlem. Det spørgsmål er jo 

fuldstændig uaktuelt.

Denne forespørgselsdebat er en ud af efterhånden mange debatter, hvor vi kan få lov til at høre på Dansk Folkepartis 

evindelige klagesang om, at EU er så og så dårligt, og at vi i virkeligheden ville være meget bedre tjent med en høj mur 

omkring Danmark, der kan holde omverdenen på behørig afstand. Det er som at høre en meget dårlig lp-plade, hvor 

pickuppen desværre er kørt fast i samme rille, og på pladecoveret blomstrer partiets spidskandidat til 

europaparlamentsvalget, en mand, der er så utilfreds med EU, at han partout må have et fast sæde i dets parlament. Vi 

befinder os med andre ord midt i hr. Morten Messerschmidts valgkamp, og her er spørgsmålet om Tyrkiet blot endnu et 

stykke valgflæsk, som han langer over disken til vælgerne.

Vi kan bruge Tyrkiet, men set i den sammenhæng er Tyrkiets behov for EU langt, langt større. Tyrkiet ligger som bekendt 

på grænsen mellem Europa og Asien. Af den grund har landet enorm strategisk betydning, især sikkerhedspolitisk, men 

også med hensyn til energiforsyning og handel i øvrigt. Samtidig indtager Tyrkiet en nøglerolle som diplomatisk bindeled 

mellem de stridende parter i Mellemøsten. Landet har bl.a. spillet en meget aktiv rolle i forsøget på at mægle mellem 

Syrien og Israel. Endelig er Tyrkiet en regional magtfaktor, der er med til at værne os og de øvrige lande i Mellemøsten mod

Irans islamiske terrorregime.

Men selv om Tyrkiet måske er lidt af en duks set i mellemøstlig sammenhæng, befinder landet sig stadig rigtig langt nede 

på den demokratiske skala. Der er meget langt op for overhovedet at nærme sig det niveau, som landet skal befinde sig på,

før et tyrkisk medlemskab af EU bliver realistisk. Listen over Tyrkiets fejl og mangler er alenlang, og Dansk Folkepartis 

ordfører har vi allerede hørt remse op af denne liste igen og igen, og det vil han sikkert gøre igen under debatten. Men jeg 

skal nok spare Tinget.

Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at vi i Venstre, eller for den sags skyld i EU generelt, vil se stort på Tyrkiets 

stribevis af brud på elementære menneskerettigheder eller er ligeglade med, at landet ikke efterlever internationale 

konventioner og aftaler - på ingen måde. Hvis Tyrkiet nogen sinde skal gøre sig forhåbninger om at blive en del af det gode 

selskab, skal tyrkerne og deres ledere virkelig lægge sig i selen, for de har meget, meget lang vej igen, før de er egnede til 

at blive lukket ind i varmen. Som jeg sagde indledningsvis, er EU’s principper klippefaste, dem kan der ikke forhandles om. 

På den baggrund vil jeg gerne på vegne af Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale

Venstre og Liberal Alliance fremsætte følgende:

Forslag til vedtagelse

»Folketinget bekræfter sin vedtagelse V 66 af 2. maj 2006.«

(Forslag til vedtagelse nr. V 49).

Hvis nu ikke alle tilstedeværende ved, hvad det egentlig var, vi vedtog i 2006, vil jeg gerne lige læse det op som en 

servicemeddelelse. Det var følgende:

»Folketinget konstaterer, 

- at forhandlingerne med Tyrkiet om medlemskab af Den Europæiske Union er indledt,  

- at grundlaget er Københavnskriterierne og en opstrammet og forsvarlig forhandlingsramme som fastlagt af Rådet for Den 

Europæiske Union på mødet den 3. oktober 2005, 

- at målsætningen er tyrkisk medlemskab af EU, men at forhandlingerne er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på 

forhånd, og hvor der også skal tages hensyn til EU's evne til at optage nye medlemmer (absorptionskapacitet). Folketinget 

opfordrer regeringen til fortsat at medvirke til at sikre en stram og forsvarlig forhandlingsproces med Tyrkiet.«
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Kl.13:11  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak. Vi har jo i formandskabet indført den praksis, at man ikke nødvendigvis læser et forslag til vedtagelse op, efter at 

ordføreren netop har læst det op - sådan har det jo været før - men for en god ordens skyld vil jeg gøre det her, for nu er der 

to oplæste forslag: det gamle og det nye. Jeg vil godt læse det op, for det er rimelig kort. Det, som Venstre, 

Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance har som

forslag til vedtagelse, lyder:

»Folketinget bekræfter sin vedtagelse V 66 af 2. maj 2006.«

Det er det forslag til vedtagelse, der indgår i de videre forhandlinger.

Der er ønsker om korte bemærkninger, og det er først hr. Morten Messerschmidt. Jo
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Kl.13:12  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Først må der være grund til at takke hr. Michael Aastrup Jensen om ikke andet så i hvert fald for hans opfindsomhed i 

forhold til at skrive ordførertaler. Under den tidligere debat hørte vi lidt om Morten Korch, og nu skal vi høre om hans lp-

samling. Jeg er da næsten glad for, at vi har begrænset det til to debatter i dag.

Dernæst vil jeg høre: Når nu man fra det her store flertal af partiers side vælger at trække en vedtagelse fra den 2. maj 2006

frem, altså en næsten 3 år gammel vedtagelse, vidner det så i virkeligheden ikke om, at man fra de partiers side 

overhovedet ikke interesserer sig for, hvad der foregår i Tyrkiet? For der er jo netop sket helt elementært graverende ting i 

Tyrkiet inden for de sidste 2-3 år. AK-partiet, altså regeringspartiet, er blevet kendt i strid med forfatningen, og der er en 

omfattende islamisering af samfundet i gang. Alle de ting vælger japartierne overhovedet ikke at tage stilling til, næ, man 

holder fast i det, man vedtog i 2006, og så kan alt det andet åbenbart være ligegyldigt.
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Kl.13:13  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:13  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Nu tror jeg ikke, at Dansk Folkepartis EU-ordfører helt kan lægge mig i munden, at jeg ikke havde en rimelig skarp kurs 

over for et eventuelt kommende EU-medlemskab for Tyrkiet. Det var også derfor, at jeg som en servicemeddelelse læste 

vedtagelsen fra 2006 op, hvis nu nogen skulle have glemt den, for der siger vi jo, at det er en åben proces - resultatet er 

ikke givet på forhånd - at regeringen skal føre en stram og forsvarlig forhandlingsproces osv. 

Det er altså ord, hvor vi klart siger, at Københavnskriterierne skal opfyldes fra Tyrkiets side, at man generelt skal stramme 

op i forhold til demokratiske spilleregler osv. Det sagde vi allerede dengang, og det er der selvfølgelig ikke ændret ved; det 

mener vi stadig væk, og dermed har vi også sagt, at vi ikke mener, at Tyrkiet er i mål endnu. Og som jeg også sagde i 

ordførertalen, mener vi faktisk fra Venstres side, at der er rigtig lang vej til målstregen endnu.

Så er der selvfølgelig to måder, man kan gribe det an på: Skal vi så bare lade være med at tænke mere over det, eller skal 

vi prøve at holde dem på sporet og kæmpe for, at de når i mål? Det er det, vi lægger op til fra Venstres side.
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Kl.13:14  
Kort bemærkning

Formanden:

Hr. Morten Messerschmidt.

  

16

Kl.13:14  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Det kan jo ikke tages som udtryk for andet, end at Venstre åbenbart finder, at det der med, at et parti og en regering bliver 

kendt i strid med sit eget lands forfatning, i hvert fald ikke er væsentligt nok til, at man gider bruge et par minutter på at 

indskrive det i et forslag til vedtagelse. Det er da ganske tankevækkende. Noget så fundamentalt for et demokrati, som at 

ens regering overholder forfatningen, bør da indgå i de overvejelser, som man som EU-medlemsland gør sig, i takt med at 

Tyrkiet altså forhandler.

Så vil jeg spørge i forhold til det der mantra, vi hele tiden hører og sikkert vil høre fra alle de andre copy-paste-talere her 

efterfølgende, at selvfølgelig kan Tyrkiet først komme med, når landet overholder kriterierne: Hvilket europæisk land kan 

komme med, før de overholder kriterierne? For ellers giver det svar jo ikke nogen mening. Der er jo masser af europæiske 

lande, man ikke vælger at indlede optagelsesforhandlinger med, men hvis de alle sammen bare skal med, når de opfylder 

kriterierne, hvorfor skal man så forhandle med Tyrkiet og ikke med f.eks. Aserbajdsjan og Rusland?
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Kl.13:15  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:15  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Nu er det jo sådan, vil jeg gerne sige til hr. Morten Messerschmidt, at Tyrkiet er et officielt kandidatland til EU; det er 

Aserbajdsjan ikke endnu, og det er i hvert fald en rimelig god grund til, at man ikke forhandler med Aserbajdsjan.

I forhold til Tyrkiets eventuelle kommende EU-medlemskab har vi jo klart sagt, at vi ønsker at holde dem på sporet i forhold 

til Københavnskriterierne og i forhold til, at de mangler at få ryddet op i nogle ting, bl.a. i forhold til spørgsmålet om deres 

domstole og i forhold til forfatningen. Det er vi jo fuldstændig enige om. Det er også derfor, jeg siger, at det simpelt hen ikke

kan nytte noget, at Dansk Folkeparti prøver at kapre en dagsordenen om, at vi fra Venstres side gerne vil have Tyrkiet med 

i EU anno 2009, for som jeg sagde i min tale: Det ønsker vi ikke. Vi vil have, at Tyrkiet skal opfylde en lang række krav, 

som de ikke er i nærheden af at opfylde endnu, før de kan komme med i EU. Et forsøg på at fjerne den fokus, som hr. 

Morten Messerschmidt prøver på, skal han ikke få held til.
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Kl.13:16  
Kort bemærkning

Formanden:

Så er der en kort bemærkning fra hr. Kamal Qureshi.

  

20

Kl.13:16  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

Tak. Vi har jo fremsat et fælles forslag til vedtagelse, men jeg tror, at vi også er enige på afgørende områder, så jeg synes 

bare - når nu vi ikke fik lejlighed til at stille ministeren spørgsmål i første runde - at jeg gerne, for at få det på plads, vil 

spørge Venstres ordfører, om ikke Venstre vil kunne bekræfte sammen med SF, at den helt klare grund til, at vi støtter den 

her proces, er, at vi tror på, at Tyrkiets udvikling i retning af mere demokrati, bedre menneskerettigheder, bedre rettigheder 

for kvinder og andet fremmes i den her proces og ikke det modsatte.

Det, der er det helt bærende, er jo, at vi i modsætning til Dansk Folkeparti ikke bare er optaget af at ødelægge Tyrkiet, 

men faktisk er optaget af, hvordan vi fremmer den udvikling i Tyrkiet, som kan gøre, at Tyrkiet netop kan virke som den bro, 

der bliver nævnt i ordførerens tale.
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Kl.13:17  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.

  

22

Kl.13:17  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg kan kun være fuldstændig enig med spørgeren og sige, at det helt klart er vores vurdering, at det, at vi så at sige holder

dem på sporet - som jeg har nævnt et par gange - i forhold til optagelsesforhandlingerne, i forhold til at der hele tiden er en 

undersøgelse af, om de opfylder de forskellige kriterier, at vi arbejder for, at de kommer i en meget mere demokratisk 

retning, og holder regeringen fast på de løfter, den har givet i forhold til EU, er markant bedre, end at vi kommer og siger: 

Nej, vi mener ikke, at Tyrkiet overhovedet er en del af Europa. For så kan det da gå rigtig galt.

Her taler vi altså om et land, som har en kæmpe militærstyrke, et land, som i dag i mit billede i en eller anden grad er med 

til sammen med Israel at være duksedrengen i Mellemøsten. Og det kan altså gå gruelig galt, hvis ikke vi kan holde dem 

på sporet og så at sige hele tiden sige: I kan godt nå målet, hvis I opfylder de her forskellige krav. Så jo, jeg er meget enig.
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Kl.13:18  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Kamal Qureshi.
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Kl.13:18  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

De her korte bemærkninger behøver jo ikke nødvendigvis være spørgsmål, så jeg vil benytte lejligheden til at sige, at set 

gennem SF’s briller er der jo ikke nogen tvivl om, at det er helt klart, at vi ser en proces i Tyrkiet. Går man tilbage til det 

tidspunkt, hvor processen startede i Tyrkiet, og det er jo længere tilbage end i 2005, er der ingen tvivl om, at Tyrkiet har 

bevæget sig i en retning med mere respekt for menneskerettighederne. De grupper i Tyrkiet, som ønsker den her proces, 

bliver styrket af et europæisk samarbejde og bliver styrket af, at Tyrkiet er med i en lang række projekter, 

menneskerettighedsprojekter, kvinderettighedsprojekter, demokratiprojekter m.m. Tyrkerne er med i de internationale 

konferencer, og deltager også i langt hovedparten, hvor de personer og de grupper bliver styrket.

Så det ville være en skadelig udvikling for Tyrkiet, hvis vi skulle vælge den linje, som Dansk Folkeparti lægger op til, og 

skubbe tyrkerne fra os. Det, der er det helt centrale, det helt afgørende og det, tyrkerne har brug for, er, at vi er der, at vi 

hjælper dem, og at vi er med til at fremme udviklingen i det rigtige spor.

  

25

Kl.13:19  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:19  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg er enig i, at vi heldigvis har set visse positive skridt fra Tyrkiets side. Jeg må så til gengæld sige, at jeg også synes, at 

vi har set tilbageskridt fra Tyrkiets side. Der må jeg give hr. Morten Messerschmidt ret i, at vi også har set episoder, som 

jeg i hvert fald absolut ikke syntes var pæne. Derfor er det også vigtigt for mig at understrege, at det Tyrkiet, som vi fra 

Venstres side gerne ser får EU-medlemskab, ikke er et Tyrkiet anno 2009, for der er altså lang vej endnu. Men som 

spørgeren klart var inde på, kan Tyrkiet jo kun komme i mål, hvis og såfremt Tyrkiet er på sporet, og derfor er det vigtigt, at 

vi holder dem på sporet.
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Kl.13:20  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe for en kort bemærkning.
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Kl.13:20  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Når jeg påhører de her debatter om Tyrkiets mulige optagelse i EU, så er der en ting, der altid undrer mig, og det er bl.a. hr.

Michael Aastrup Jensens tidshorisont. Det er altså, som om historien kun er et øjeblik, der venter på det næste øjeblik, og 

det er rigtigt, at det er sådan med historien i forhold til Vorherre, men hr. Michael Aastrup Jensen kunne dog godt have en 

anden tidshorisont.

Der bliver hele tiden sagt, at det slet ikke er i dag, og at det slet ikke er i 2009, at Tyrkiet skal optages, men altså, 

Muhammed er ca. 1.500 år gammel, og islamismen er lige så gammel. Så har vi i årene efter første verdenskrig oplevet et 

tilbageslag for islamismen med Kemal Atatürks reformer, og nu går det den modsatte vej igen, som om Kemal Atatürk 

næsten ikke havde eksisteret… 
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Kl.13:21  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Vi skal lige have spørgsmålet.
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Kl.13:21  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Ja, spørgsmålet - det forundrede spørgsmål - er: Hvad er det for en tidshorisont? Er det 30 år, der vil gå, inden Tyrkiet kan 

optages, eller er det 100 år, og kunne man så ikke lige lade det ligge lidt og vente med at snakke om det?

  

31

Kl.13:22  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:22  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Altså, jeg kan ikke sætte en tidsgrænse ind og sige, at det bliver om x antal år, at Tyrkiet kan blive medlem af EU, for som

jeg har slået fast, skal Tyrkiet opfylde en lang række kriterier, som de ikke er i nærheden af at opfylde endnu. Og hvornår 

de så gør det, beror selvfølgelig på de forhandlinger, der er mellem EU på den ene side og Tyrkiet på den anden side. Jeg 

er selvfølgelig forhåbningsfuld, med hensyn til at vi kan komme det nærmere, at det kan storme fremad, men det er jo også 

vigtigt at slå fast, at det forslag til vedtagelse, som vi forhåbentlig bekræfter med en afstemning her senere, også klart siger,

at det er en åben proces, hvor resultatet ikke er givet på forhånd.

Så det vil sige, at det altså er sådan, at det ikke bare er en gratis omgang for Tyrkiet. Hvis ikke Tyrkiet opfylder de 

forskellige kriterier, der er, kan Tyrkiet ikke blive medlem af EU. Derfor er det også vigtigt, at Tyrkiet spiller med på den her 

bane.
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Kl.13:23  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.13:23  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jo, men hvis jeg nu fik den originale idé at foreslå her i Folketinget, at Saudi-Arabien skulle optages i EU, så ville det 

formentlig støde på forskellige indvendinger, og en af de absolut relevante ville være, at Saudi-Arabien er et islamisk 

diktatur. Og så ville hr. Michael Aastrup Jensen sige, at det jo var en proces, der gik over tid, og at alle 

Københavnskriterierne skulle være opfyldt, før vi kunne optage Saudi-Arabien.

Ærlig talt, er det da ikke nogle mærkelige luftkasteller og en mærkelig mangel på fornemmelse for, hvor uendelig langsomt 

historien bevæger sig?
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg kan berolige hr. Jesper Langballe med, at vi fra Venstres side ikke vil arbejde for, at Saudi-Arabien bliver medlem af EU.

Det er jo så dermed også sagt, at jeg mener, at Tyrkiet er et kandidatland, og at Tyrkiet selvfølgelig skal opfylde en lang 

række kriterier, for at det kan blive medlem. Det har jeg efterhånden sagt mange gange nu, men alligevel prøver man at 

skyde os i skoene, at - som jeg hørte det fra hr. Morten Messerschmidt tidligere - hvis det stod til os, ville Tyrkiet komme 

med i nærmeste fremtid.

Jeg har altså sagt rimelig klart i min tale, at der er lang vej endnu, før Tyrkiet kommer i mål, men som vi også talte om før, 

er det, at vi holder dem på sporet og holder dem på en demokratisk vej, bedre end alternativet.
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Så er det fru Yildiz Akdogan, Socialdemokratiet.
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Kl.13:25  
Ordfører

(Ordfører)

Yildiz Akdogan (S):

Et uddannelsessystem, der fungerer under en religiøs administration, censur på bøger, dødsstraf, skilsmisse ikke tilladt, 

prævention og abort ikke tilladt, kvinder i den offentlige sektor må opgive deres arbejde i tilfælde af et ægteskab, 

kriminalisering af homoseksuelle - disse var punkter i en forfatning, som også gjorde krav på nabostatens territorium. Men 

den her forfatning er ikke den tyrkiske. Det er en forfatning, der var den irske før 1973. Det får en til at tænke og ikke mindst

stille spørgsmålet: Kan det virkelig passe? Ja, det kan det. Men Irland er heldigvis nået langt siden, bl.a. takket være EU 

og de krav, man har stillet fra fællesskabets side til de enkelte medlemslande.

Men spørgsmålet i dag drejer sig om Tyrkiet, og spørgsmålet er så, hvad der sket, siden dette land blev kandidatland i 

1999. Tyrkiet har først og fremmest forpligtet sig til at opfylde Københavnskriterierne. Allerede 2 år efter, dvs. i 2001, 

lancerede den daværende koalitionsregering sin første reformpakke, der prikkede hul på en række tabuer i tyrkisk politik - 

tabuer, som gjorde op med militæret, mindretalsspørgsmålet og menneskerettighederne generelt.

I 2002 fik landet så sin nuværende konservative, religiøse regering, også kendt som AKP-partiet. Trods skeptikernes frygt 

for en islamisering af det sekulære Tyrkiet, kan man med rette spørge, hvad der er sket rent reformmæssigt under den her 

regering. Hvis jeg skal fremhæve nogle af de konkrete udviklingsprocesser, kan jeg nævne nogle enkelte, og det lyder 

sådan her:

Den meget kritiserede forfatning fra 1982, der blev til efter militærkuppet, har været og er under stor forandring og 

reformproces, og en tredjedel af forfatningen er bl.a. ændret. Dødsstraffen er afskaffet. Den politiske situation i Tyrkiet er 

meget mere stabil end tidligere, og militærets indblanding i det politiske liv er begrænset væsentligt. Bl.a. har militæret blot

en rådgivende rolle i dag. Mindretalsrettigheder er forbedret væsentligt. F.eks. er det i dag tilladt, at det kurdiske mindretal 

kan få lov til at se kurdisk tv 24 timer i døgnet. Kvindernes ligestilling er forbedret markant, bl.a. via ægteskabsloven og den 

reviderede straffelov. Vold mod kvinden tages meget mere alvorligt fra myndighedernes side, og der er nultolerance over for 

æresrelaterede drab, heldigvis. Religiøse mindretal har fået lettere ved at komme frem og ytre sig til pressen og i det 

offentlige rum generelt. Der er også indført en nultolerancepolitik mod tortur og mishandling i fængslerne.

Så langt, så godt. Men er alt så fryd og gammen i Tyrkiet? Nej, Tyrkiet har stadig lang vej med hensyn til at implementere 

alle reformer, og selv om optagelsesforhandlingerne blev indledt officielt i 2005, mangler landet stadig væk 33 ud af de 35 

lovpakker, som landet skal gennemføre. Spørgsmålet er så, når nu et kandidatland, som, siden det blev grundlagt i 1923, 

har sat den europæiske statsdannelsesmodel som sit forbillede og trods sin muslimske baggrund har formået at bygge et 

parlamentarisk system op med frie valg og et ønske om at være en del af det europæiske fællesskab: Skal dette land 

holdes ude? Eller skal man holde det fast i den reformproces, det er i gang med?

For os Socialdemokrater er svaret ret enkelt. Tyrkiet er en vigtig samarbejdspartner for EU, og landet spiller også en vigtig 

rolle i NATO, som vi har set på det seneste, og kan også være en god rollemodel for andre muslimske lande. Derfor skal 

man holde den tyrkiske regering fast på det løfte om reformer. Vi ved, at medlemskab ikke er på tale i morgen eller de 

næste mange år frem, ligesom vi ved, at bolden ligger hos tyrkerne, hvad reformprocessens hastighed angår. Derfor mener 

vi heller ikke, at døren skal lukkes for Tyrkiet eller andre lande, der måtte ønske at forpligte sig til kravene om kriterierne fra 

EU's side. Vi skal derimod holde fast i en stram og ansvarlig forhandlingspolitik, hvad enten det gælder Tyrkiet eller andre 

kandidatlande.

Vi støtter den af Venstres ordfører fremsatte udtalelse.
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Kl.13:29  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:29  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Tak for betragtningerne. Jeg tror bare, jeg vil nøjes med at spørge - nu hvor fru Yildiz Akdogan altså tilslutter sig det forslag 

til vedtagelse tilbage fra midten af 2006 - om hun ikke isoleret betragtet kan se det som et problem, at den regering, som 

EU i øjeblikket forhandler med, er blevet kendt forfatningsstridig ved Tyrkiets forfatningsdomstol og altså har fået straffe 

derefter, det vil sige fået nedsat sit statstilskud osv.

Gør det ikke bare for nogle Socialdemokrater, at man måske lige tænker sig om en ekstra gang, inden man går ud og råber

juhu over den forhandlingsproces, som jeg forstår, at fru Yildiz Akdogan er en varm tilhænger af?
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Yildiz Akdogan (S):

For det første mener jeg ikke, at jeg råbte juhu. For det andet vil jeg også sige, at AKP-partiet heldigvis ikke blev lukket.

I min indledning refererede jeg til et land, der engang havde nogle regler, der kan få os til at ryste på hovedet i dag - Irland. 

Men situationen en anden i dag. Og som jeg også sagde i min tale, er det spørgsmålet om en reformproces. Bolden ligger 

hos tyrkerne, det gør hastigheden også. Så skulle vi ikke lige vente og se, hvordan og hvorledes det går, inden vi på forhånd

dømmer dem ude?
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.

  

44

Kl.13:30  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg synes, det er en ganske fortrinlig argumentation, der givetvis fortjener optryk i flere årbøger, når året udrinder. Altså, det

forhold, at Irland på 35 år har reformeret sig, gør, at så må Tyrkiet sandelig da også kunne. Det synes jeg er fantastisk. Jeg

vil i hvert fald huske det længe, tror jeg. Jeg vil sige, at det unægtelig også letter argumentationen for Socialdemokraterne 

på en lang række andre områder, hvis man kan pege på et eneste område, hvor der har været en udvikling, og så sige: 

Jamen så kan alle andre også. Jeg vil sige: Enfoldigheden leve! Og så må folk uden for huset her jo selv dømme.

Men jeg vil egentlig bare gerne have svar på mit spørgsmål. Gør det overhovedet ikke indtryk på fru Yildiz Akdogan eller på 

Socialdemokratiet som sådan, at den regering, man forhandler med, ved den tyrkiske forfatningsdomstol har fået kendt sit 

virke og sit program i strid med forfatningens grundprincipper?
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Kl.13:31  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:31  
Kort bemærkning

Yildiz Akdogan (S):

Tak for det. Jeg ved ikke, om ordføreren selv er klar over det, men faktisk lavede vi en stor big bang-udvidelse i 2004, hvor vi 

fik ti nye lande med i EU, og så fik vi to andre nye lande, og mig bekendt har de her lande reformeret sig ret så meget og er

blevet ret velfungerende demokratiske stater. Så, ja, det tog 35 år for Irland, det tog gennemsnitlig 10 år for de central- og 

østeuropæiske lande. Det kan være, at det måske tager 20 år for Tyrkiet - hvem ved? Men processen er sat i gang. 

Så vil jeg lige spørge hr. Morten Messerschmidt, der er så skeptisk over for, hvad der foregår i Tyrkiet: Har hr. Morten 

Messerschmidt været i Tyrkiet? Europaudvalget var jo på en studietur for netop at gå ind og se på, hvad der sker, og 

hvordan reformprocesserne ser ud, og vi snakkede både med civilsamfundet, de politiske partier og forskellige andre 

interessegrupper. Det kunne måske have gavnet hr. Morten Messerschmidts indsigt i forhold til, hvad der foregår, hvis han 

nu havde deltaget i den her studietur.
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Kl.13:32  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger, og næste ordfører er fru Hanne Agersnap, Socialistisk Folkeparti.
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Kl.13:32  
Ordfører

(Ordfører)

Hanne Agersnap (SF):

Jeg vil gerne takke for ministerens redegørelse, som jeg synes klart viste, at der stadig væk er væsentlige udeståender og 

udfordringer på mange områder i samarbejdet, men at den grundlæggende holdning også er, at det er vigtigt, at vi fortsætter

forhandlingsstrategien.

I SF undrer vi os over, at forespørgerne - i hvert fald sådan som forespørgslen er formuleret - kun er interesserede i forholdet

mellem islamiske og sekulære kræfter. Det, som vi synes er det særlig interessante, er forholdet mellem de demokratiske 

og de udemokratiske kræfter, herunder forholdet til mindretal, bl.a. kurderne, hvor det er vigtigt, at vi får en udvikling mod et 

mere pluralistisk demokrati.

Det er vigtigt, at EU fortsætter forhandlingerne med optagelse for øje, fordi det bl.a. er på den måde, vi får fremmet 

udviklingen mod det pluralistiske demokrati og mindretalsbeskyttelse, og fordi det er vigtigt for både EU og Tyrkiet at få 

styrket samarbejdet og i sidste ende nå frem til optagelse.

SF støtter de rammer for optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet, som vi vedtog tilbage i 2006. Her konstaterede 

Folketinget, at forhandlingerne med Tyrkiet er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på forhånd, men at målet dels er 

optagelse, dels at Tyrkiet skal opfylde de samme krav som alle andre nye medlemslande, herunder Københavnerkriterierne.

De seneste år er den positive reformproces, som blev startet i Tyrkiet i 2003, gået i stå. Det er vigtigt, at vi fortsætter med 

at presse på og få Tyrkiet tilbage på reformsporet, få bremset den øgede polarisering i det tyrkiske samfund og sikret 

pluralisme og mindretalsrettigheder. De demokratiske kræfter vokser i Tyrkiet, og de kræfter skal vi støtte ved at fortsætte 

forhandlingerne med optagelse som mål.

Ministeren nævnte, at et af problemerne i forhandlingerne med Tyrkiet er manglende accept af Ankaraprotokollen, altså at 

Tyrkiet ikke kan acceptere toldunion og transport- og havnesamarbejde med Cypern. Forholdet til Cypern og Grækenland 

fortsætter med at spænde ben for optagelsesforhandlingerne, og vi mener, at EU har en stor del af ansvaret for den 

hårdknude, forhandlingerne er havnet i. Den tyrkiske premierminister accepterede i sin tid FN's plan for en løsning af 

konflikten på Cypern, men græsk-cyprioterne forkastede planen. Alligevel valgte man at optage et delt Cypern i EU, og det 

er nu en af barriererne i forhandlingerne.

Det er vigtigt at holde fast i, at udsigten til EU-medlemskab giver den tyrkiske befolkning tro på fremtiden. Men både EU’s 

vaklen og de nyere processer i Tyrkiet har været med til at sætte reformprocessen i Tyrkiet i stå, og det er uheldigt for 

begge parter ud fra både et sikkerhedspolitisk, kulturelt og demokratisk synspunkt. Vi har brug for Tyrkiet som bindeled til 

Mellemøsten, til konstruktiv dialog med Tyrkiets moderate islam og til at skabe robust økonomi og velfærd i Europa. Tyrkiet

har allerede siden 1963 haft privilegeret medlemskab af først EF og nu EU, så man kan jo ikke tilbyde Tyrkiet en 

mellemting. Nu er det fuldt medlemskab, vi forhandler om.

SF støtter flertallets forslag til vedtagelse, som jo ikke er en genopfindelse af den dybe tallerken, men fastholder os ved den

vedtagelse, der blev vedtaget i maj 2006.
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Kl.13:36  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Der er et par korte bemærkninger, og den første er fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:36  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Fru Hanne Agersnap nævnte jo mange spændende emner i sit indlæg, og jeg vil bare stille spørgsmål til ét område.

Fru Hanne Agersnap nævnte forsøget på at genforene Cypern, altså få afsluttet den ulovlige besættelse at Nordcypern 

siden 1974 og genforene den med den græsk-cypriotiske del. Jeg forstår det sådan, at SF synes, det ville være 

fuldstændig naturligt, hvis græsk-cyprioterne skulle overdrage den besatte del af landet til tyrkerne. Det var i hvert fald 

sådan, jeg udlagde det, og kan fru Hanne Agersnap sige noget om, hvad det er for nogle dele af aftalen, hun finder er særlig

fornuftige?

Det er jo velkendt, at græsk-cyprioterne syntes, det var træls, at de skulle dele deres nationalbankreserver, og at det var 

træls, at man skulle have en fælles beslutningsprocedure, som gjorde, at hver del af øen ville få lige 

beslutningskompetence ved ny lovgivning, og at man skulle dele præsidentmagten og alle de ting. Men kunne fru Hanne 

Agersnap prøve at uddybe, hvordan hun ser på nogle af de elementer i aftalen, som hun åbenbart mener er så fantastisk?
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg mener, det er vigtigt, at den løsning af Cypernproblemet i FN-regi, der blev forsøgt, bliver fastholdt, så problemet ikke 

fortsat er en barriere for udviklingen af EU. Jeg kender ikke historien så godt, at jeg kan sige, hvad forsøget præcis faldt på,

men det er uheldigt, at processen ikke er genoptaget, så vi får forhandlingerne i FN-regi og får løst problemerne, for det vil 

fortsat være en barriere for Tyrkiets optagelse, hvis samarbejdet med Cypern bliver blokeret.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jamen forstå mig ret. Jeg kan sagtens forstå, at man som socialist kan have den tilgang til spørgsmålet, at når halvdelen af

et land bliver besat af fremmede tropper, er det selvfølgelig de besatte, som udgør problemet. Det er jo et velkendt 

socialistisk synspunkt, vi har set det siden 1917 og frem til 1989 som et ganske anerkendt dogme, men jeg er bare 

overrasket over at se, at vi også i hr. Villy Søvndals nyreformerede socialistparti finder denne relativt totalitære tilgang til 

folkeretten. Men lad det ligge.

Et andet spørgsmål, som jeg synes det må være centralt for SF at svare på, er spørgsmålet om den folkelige deltagelse. Vi

har jo flere gange hørt folk fra SF insinuere, at man er tilhænger af folkeafstemninger, f.eks. forud for Lissabontraktaten, så 

derfor vil jeg gerne høre, om SF støtter Dansk Folkepartis forslag om, at uanset hvordan man kommer videre med 

forhandlingerne med Tyrkiet - men at man ønsker det - kan processen ikke afsluttes, i hvert fald ikke i Danmark, uden at 

danskerne høres ved en folkeafstemning. Er det et forslag, som socialisterne kan støtte?
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Kl.13:39  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:39  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Det kan vi ikke støtte, for det er ikke alle spørgsmål, der egner sig til en folkeafstemning. Forhold, der angår danskere, kan 

egne sig, men et EU-spørgsmål om optagelse af et nyt land egner sig ikke til en folkeafstemning. Vi mener, at det at sikre,

at Københavnerkriterierne opfyldes, er meget mere egnet som grundlag for beslutning om en optagelse.
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Kl.13:40  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe for en kort bemærkning.
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Kl.13:40  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Når man selv opfinder de historiske problemstillinger, man skal diskutere, så går det hele jo meget nemmere. Fru Hanne 

Agersnap undrede sig over, at hr. Morten Messerschmidt kun skelnede mellem sekulære og islamiske kræfter og ikke 

mellem demokratiske og udemokratiske kræfter. Jamen det er jo, fordi tyrkerne selv gør det. Det er jo sådan, de selv ser på

det, uanset på hvilken side af gærdet de står. Kemal Atatürk ville i 1920'erne skabe en sekulær nationalstat, hvilket er 

noget højest uislamisk. Og nu går det den modsatte vej. Nu vil Erdogan og Gül skabe en islamisk stat.

Men det er jo den modsætning, der tæller i Tyrkiet. Kemal Atatürk var så vist ikke nogen mønsterdemokrat, men den 

sekulære stat var hans hjertebarn. Men det, tyrkerne finder grundvæsentligt i den her sammenhæng, synes fru Hanne 

Agersnap altså er ligegyldigt.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Ja, for os er de vigtigste principper hensynet til, om det er demokratisk eller udemokratisk. Jeg anerkender, at 

diskussionen måske går på en anden led i Tyrkiet, men samtidig er der både demokratiske og udemokratiske tendenser på

begge sider, både i de islamiske bevægelser og i de sekulære bevægelser. Så jeg mener, at vi, hvis vi skal vurdere 

udviklingen i Tyrkiet, skal vurdere styrken af de demokratiske processer på begge sider.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jamen er det ikke faldet fru Hanne Agersnap ind, at der er en sammenhæng, som simpelt hen går på, at den sekulære 

nationalstat i modsætning til den religiøse stat er en forudsætning for demokratiet, og at når Tyrkiet i øjeblikket bevæger 

sig, ikke gradvist, men faktisk efterhånden i fuld galop imod en øget islamisering, så bevæger Tyrkiet sig faktisk dermed 

automatisk væk fra demokratiet?
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Nej, det er den sammenhæng, jeg ikke accepterer. Jeg mener, at det, der er vigtigt, er, at vi ser på de demokratiske 

kræfter, hvad enten de er islamiske eller sekulære, og vurderer styrken af de demokratiske kræfter. I den sekulære 

bevægelse er der udemokratiske kræfter, ligesom der er i den islamiske bevægelse.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Martin Henriksen for en kort bemærkning.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Martin Henriksen (DF):

Tak. Det var, fordi jeg bemærkede, at fru Hanne Agersnap sagde, at det her spørgsmål ikke egnede sig til en 

folkeafstemning i Danmark, fordi det ikke havde indflydelse på danske forhold. Men der vil jeg bare høre, om ikke fru Hanne 

Agersnap altså godt kan se, at det alligevel har det. For hvis vi kigger på den udvidelse, der har fundet sted imod øst, så 

har den jo eksempelvis medført en indvandring til Danmark fra de østeuropæiske lande. Derfor er det jo også nærliggende 

at tro, at såfremt Tyrkiet kom med i EU, ville det også medføre en øget tyrkisk indvandring til Danmark.

Jeg vil bare høre, om det ikke kunne give anledning til, at man så ville mene, at det også var et forhold, som danske 

vælgere kunne få lov til at tage stilling til.
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Kl.13:43  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:43  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

I sidste instans har alle internationale spørgsmål og samarbejder, Danmark indgår i, vel relevans for forhold i Danmark. Men

det er et spørgsmål om, hvorvidt det er af den karakter, at alle betingelserne og forudsætningerne omkring optagelse vil 

kunne forklares i Danmark. En folkeafstemning om det her spørgsmål i Danmark vil hurtigt blive en folkeafstemning for eller 

imod EU, og det ville være svært at fastholde fokus, når fokus er på optagelse af et andet land.
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Kl.13:44  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Martin Henriksen.
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Kl.13:44  
Kort bemærkning

Martin Henriksen (DF):

Der er jeg uenig. Jeg tror ikke, at en folkeafstemning i Danmark vil blive til et spørgsmål om for eller imod EU. Jeg tror, at 

det vil være en folkeafstemning for eller imod risikoen for en stor tyrkisk indvandring til Danmark. Det er jo meget reelt at 

spørge danskerne om det. Det synes jeg da i hvert fald det er, for Tyrkiet er et stort land, og kommer Tyrkiet med i EU, vil 

det få meget indflydelse, fordi det er et stort land. Qua sin befolkningssammensætning og sin størrelse vil det få meget 

indflydelse, specielt hvis Lissabontraktaten bliver vedtaget.

Derfor har det jo dels stor indflydelse på det, som man politisk beslutter i EU, som har konsekvens for Danmark, og dels vil

det også have effekt, hvis Tyrkiet f.eks. kom med i Schengen - fri bevægelighed ind over grænserne; at man kommer ind og

får fuld gavn af den fri bevægelighed. Det vil jo i den grad være et spørgsmål, om danskerne tør løbe risikoen for en stor 

tyrkisk indvandring til Danmark.

Hvis Socialistisk Folkeparti ikke mener, at der er noget at være bekymret for, kan man vel godt gå ud og argumentere for 

eller imod de synspunkter, man har, og så lade det være op til vælgerne i sidste ende at beslutte, om de synes, det er den 

rigtige vej at gå eller ej.
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Kl.13:45  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:45  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg vil godt sige, at vi ikke er bange for vælgerne. Vi kan sagtens gå ud og argumentere, men problemet er, om vi får en 

debat, der afspejler det afstemningstema, der bliver. For det kan blive sådan en trussel om en kæmpe indvandring, altså 

forskellige vurderinger af fremtiden, som vil være svære for befolkningen at vurdere på baggrund af sådan en 

optagelsestekst. F.eks. gælder det for de lande, vi senest har optaget, at Schengen jo er udskudt, og at der er betingelser 

kombineret med optagelserne. Det vil blive svært at vurdere, og så vil det blive sådan en slags: »hvem tror det ene, hvem 

tror det andet-kampagne.« Den kan være svær at få til at blive frugtbar.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Søren Krarup for en kort bemærkning.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg havde i søndags den spændende oplevelse at være inviteret til et møde hos Radikal Ungdom, hvor jeg diskuterede 

forsvarspolitik med hr. Morten Helveg Petersen. Det var meget hyggeligt og fredeligt, men på et tidspunkt kom vi naturligvis 

til at tale en del om Afghanistan, dvs. om muligheden for at Danmark med sin indsats dér kunne skabe et demokrati, hvad 

jeg betvivlede. Jeg får lyst til i forlængelse af det, fru Hanne Agersnap har sagt hidtil, at spørge hende: Vil fru Hanne 

Agersnap fortælle mig, om der findes noget muslimsk demokrati i denne verden?
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg kan ikke stå her på talerstolen og i tankerne gennemgå alle lande, men det kan godt være, at Tyrkiet er det nærmeste,

vi kommer. Jeg må indrømme, at jeg ikke lige kan få tænkt det igennem i denne pressede situation.
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Kl.13:47  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Søren Krarup.
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Kl.13:47  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Så vil jeg være så fræk at fortsætte med den spændende debat med de radikale unge mennesker, for der blev Tyrkiet 

nemlig også nævnt som eksempel på et demokrati, og der var jeg altså også så fræk at spørge dem: Kender I noget til 

Kemal Atatürk? Kender I noget til det, han foretog med Tyrkiet i 1923? Det var nemlig nok, kan man sige, et sekulært 

styre, men det var et militærdiktatur, dvs. at der var en ophævelse af enhver form for demokrati. Det havde aldrig eksisteret i

Tyrkiet, og det kom i hvert fald ikke til at eksistere i 1923. Og det eksisterer jo for så vidt heller ikke i dag.

Forholdet er jo, at 98 pct. af Tyrkiets befolkning er muslimer, og dog skal de af militærdiktaturet hensættes i en tilstand, 

hvor de ikke må have lov til at udtrykke det. Vil fru Hanne Agersnap ikke give mig ret i, at Tyrkiet heller ikke er noget som 

helst eksempel på et demokrati?

  

79

Kl.13:48  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Det er i hvert fald ikke et demokrati, som jeg ønsker det. Der mangler pluralisme, der mangler ytringsfrihed, 

menneskerettigheder; der er en masse problemer, som bl.a. er nogle af dem, man sætter op i processen og i debatterne 

med EU-Kommissionen med henblik på optagelse, sådan at Tyrkiet netop kan udvikle sig til det pluralistiske demokrati, 

som medlemsstaterne i EU er.

  

81

Kl.13:48  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så har hr. Per Clausen bedt om en kort bemærkning.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Per Clausen (EL):

Jeg vil bare spørge fru Hanne Agersnap, om hun ikke er enig med mig i, at forsøget på at opstille en hovedmodsætning 

mellem de sekulære og de islamistiske i forhold til Tyrkiet jo netop skygger for den interessante debat, hr. Søren Krarup 

prøvede at rejse her til sidst, nemlig om, hvorvidt der foregår en demokratisk udvikling eller ej i Tyrkiet? Det, vi burde 

diskutere og interessere os for, burde jo være, hvordan vi udviklede demokratiet, hjalp de demokratiske kræfter i Tyrkiet 

med at udvikle demokratiet.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jo, og mange tak til spørgeren, fordi han formulerer det så pænt. Jeg prøvede netop at sige, at jeg synes, vi skal fokusere 

på, hvor de demokratiske bevægelser, de demokratiske holdninger er i Tyrkiet, og ikke på, hvor de islamiske og sekulære 

bevægelser er.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Næste ordfører er fru Helle Sjelle fra De Konservative.

  

Vis alle (38) indlæg i denne gruppe

86

Kl.13:49  
Ordfører

(Ordfører)

Helle Sjelle (KF):

Det er jo ikke første og det er nok heller ikke sidste gang, vi på foranledning af Dansk Folkeparti skal diskutere et eventuelt 

tyrkisk medlemskab af EU. Der skal jo holdes liv i valgkampen, i hvert fald frem til juni måned, hvor der er valg til Europa-

Parlamentet. Men så kan man i hvert fald håbe, at det i det mindste stilner af derefter.

Jeg skal så også endnu en gang takke for anledningen til at gøre rede for Det Konservative Folkepartis holdning til den her 

sag.

I 2005 indledte EU optagelsesforhandlinger med Tyrkiet. Forud var gået mange års forberedelser og reformer i Tyrkiet, der 

ansøgte om medlemskab af EF allerede i 1987. Reformarbejdet går dog endnu flere år tilbage. Allerede i 1963 underskrev 

de seks EF-lande og Tyrkiet Ankaraaftalen. Den betød, at Tyrkiet skulle tilpasse sig EU’s indre marked, bl.a. ved at 

tyrkiske arbejdstagere under bestemte vilkår fik lov til at arbejde i de daværende EF-lande. Tyrkiet har altså længe 

orienteret sig mod EF og nu mod EU, hvilket har været årsag til betydelige ændringer af det tyrkiske samfund. Det er også 

sket i løbet af de her år.

Men der er slet ikke for os Konservative nogen tvivl om, at der endnu er langt igen for Tyrkiet. Københavnskriterierne er det 

væsentligste grundlag, som Kommissionen løbende vurderer Tyrkiet ud fra. Helt overordnet er der tre kriterier, nemlig det 

politiske, det økonomiske og kriteriet om overtagelse af EU’s samlede regelsæt. Det politiske kriterium kræver demokrati, 

retsstat, menneskerettigheder og beskyttelse af mindretal. Som nævnt af udenrigsministeren tidligere vurderer 

Kommissionen, at Tyrkiet i tilstrækkelig grad opfylder det kriterium. Alligevel er der dog i høj grad - og det vil jeg gerne slå 

fast - plads til forbedringer. Ytringsfrihed og religionsfrihed er gode eksempler på rettigheder, som endnu ikke beskyttes 

kompromisløst i det tyrkiske samfund. Det vil kræve en holdningsændring, som EU kan være med til at fremme.

I 2006 har EU også kritiseret Tyrkiet for ikke at leve op til det økonomiske kriterium. Det skyldtes stridighederne om 

Cypern, der har fået Tyrkiet til ikke at udvide toldunionen med EU til også at omfatte de nye medlemslande. EU’s kritik er 

ikke blot snak, men er blevet fulgt op af sanktioner. Dele af optagelsesforhandlingerne er simpelt hen stoppet, indtil EU i år 

vil genoverveje dem.

Det er altså efter vores opfattelse indlysende, at Tyrkiet mangler at levere en lang række resultater, før et medlemskab kan 

komme på tale. De mange år, Tyrkiet allerede har ventet, viser med al ønskelig klarhed, at EU ikke giver ved dørene. Ingen 

ønsker at forbarme sig over Tyrkiet, blot fordi landet har ventet længe. Jeg kan derfor heller ikke helt forstå Dansk 

Folkepartis store bekymring for forhandlingerne med EU. Tror Dansk Folkeparti virkelig, at Tyrkiet bliver lukket ind, før de 

lever op til Københavnskriterierne, bare fordi Tyrkiet skal med?

Som udenrigsministeren allerede tidligere har påtalt, vil Tyrkiet være et helt anderledes og vestligt samfund, hvis det på et 

tidspunkt til punkt og prikke opfylder de her krav. I Det Konservative Folkeparti bakker vi derfor fuldt op om regeringens og 

folketingsflertallets åbne og afventende holdning til optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet. Vi kan ikke på forhånd 

forudsige, hvorvidt landet på et tidspunkt ude i fremtiden vil leve op til EU’s fornuftige og nødvendige kriterier. Til gengæld 

kan vi sige, at Tyrkiet lige nu - lige nu, hvor vi står her - er et godt stykke fra at leve op til de kriterier og dermed også et 

godt stykke fra medlemskab af EU. Vi ønsker naturligvis ikke i Det Konservative Folkeparti - og det vil jeg gerne 

understrege - at Tyrkiet bliver medlem af EU, før landet er klar til EU og EU er klar til Tyrkiet. 
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Kl.13:53  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:53  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg synes, at det er meget skarpsindigt lige til sidst at få slået fast, at Tyrkiet ikke kan blive medlem af EU, før Tyrkiet er 

klar! Jeg går ud fra, at det må være et krav, der gælder for alle europæiske lande, ellers ville der i hvert fald være noget 

mærkeligt over det, og derfor er det måske i virkeligheden også lidt overflødigt at gentage det og gøre det til et så 

gennemgående argument i hele sin retorik.

Jeg tror så aldrig, at Tyrkiet bliver medlem, fordi Tyrkiet i øjeblikket bevæger sig i den helt gale retning. Landet er i gang 

med en islamisering fra top til bund, og det er i virkeligheden det, der er det dybt bekymrende, for hvordan reagerer Tyrkiet 

på de forhandlinger, der i øjeblikket finder sted? Sagen er jo den, at hvis man orienterer sig i de tyrkiske medier, i den 

tyrkiske debat, kan man se, at de krav, som EU stiller til Tyrkiet med hensyn til ligestilling, menneskerettigheder, 

demokrati, ytringsfrihed osv., helt generelt for mange tyrkere virker som en rød klud i ansigtet. De betragter det nærmest 

som en fornærmelse mod den nationale stolthed.

Derfor er spørgsmålet ikke så meget, om Tyrkiet nogen sinde bliver medlem - det tror jeg faktisk aldrig nogen sinde sker - 

men derimod, hvilken skadevirkning det har på samarbejdet og naboskabet mellem EU og Tyrkiet, at man bliver ved med at

bilde folk ind, at de kan få noget, som de tydeligvis ikke selv vil levere det nødvendige for at gøre sig klar til at få.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Helle Sjelle (KF):

Det er åbenbart overhovedet ikke overflødigt, at vi skal gentage det gang på gang, for det lader jo ikke til, at Dansk 

Folkeparti har forstået budskabet, men vi gentager det gerne en gang til: Vi mener ikke, at Tyrkiet skal være medlem af 

EU, før Tyrkiet er klar til EU, og før EU er klar til Tyrkiet. Det vil sige, at Tyrkiet skal leve op til de krav, der bliver stillet. Det 

er det, der er budskabet herfra, og det vil det også være de næste gange, Dansk Folkeparti rejser de her debatter om 

Tyrkiets udvikling.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg er ked af at have stillet et spørgsmål uden for det på forhånd skrevne manuskript, men jeg vil alligevel gerne gentage 

det.

Lad os nu lade være med at fokusere på, om Tyrkiet kommer med eller ej. Lad os nu fokusere på, hvilken betydning det har

for Tyrkiet, at man bliver ved med at sige til tyrkerne, at de på et eller andet tidspunkt, når de opfylder kriterierne, kommer 

med, og at man så bliver ved med at komme med nye kriterier. Lad os prøve at fokusere på, hvordan det bliver modtaget i 

den tyrkiske offentlighed og den tyrkiske debat, at man hele tiden stiller krav, som jo i hvert fald i forhold til kønnenes 

ligestilling, demokrati, ytringsfrihed - i parentes bemærket Muhammedtegninger - og en lang række andre ting bliver 

betragtet som en fornærmelse, altså som noget, der gør, at de bevæger sig længere væk fra EU. Er det noget, der fremmer

den broderlighed imellem Danmark og EU og Tyrkiet, som Det Konservative Folkeparti og sådan set også Dansk Folkeparti

gerne vil have, eller er det i virkeligheden noget, der gør, at parterne rykker længere væk fra hinanden?

Jeg håber, at fru Helle Sjelle kan bevæge sig lidt ud over det, hun sagde i sin ordførertale, og også svare på det, som jeg 

spørger om.
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Kl.13:56  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:56  
Kort bemærkning

Helle Sjelle (KF):

Det kan nogle gange være lidt svært, fordi spørgsmålene går i alle mulige og umulige retninger, men jeg skal dog gøre mit 

bedste.

Jeg synes bestemt ikke, at EU skal lade være med at stille krav eller stille Tyrkiet i udsigt, at de eventuelt på et tidspunkt 

kan blive medlem. Jeg synes bare også, at det er nødvendigt og væsentligt at sige til Tyrkiet: Der er nogle krav, som I bliver

nødt til at leve op til, og de krav slækker vi ikke på, heller ikke selv om I synes, at det er nogle besværlige krav; hvis I vil 

være med i det her fællesskab, så er der nogle krav, som I er nødt til at leve op til.

Hvis Tyrkiet, og det synes jeg da er væsentligt, vælger at sige, at de ikke vil leve op til kravene og ikke vil være med, er det 

jo Tyrkiets valg. Det er jo ikke sådan, at vi fra EU siger, at vi under alle omstændigheder vil have Tyrkiet med. Det er da i 

høj grad også op til dem selv, om de ønsker at leve op til de krav.
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Kl.13:57  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Næste ordfører er hr. Niels Helveg Petersen, Radikale.
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Kl.13:57  
Ordfører

(Ordfører)

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg vil gerne starte med at sige tak til udenrigsministeren. Jeg var meget enig i de betragtninger, som udenrigsministeren 

fremførte. Og lad mig sige med det samme, at jeg og Det Radikale Venstre selvfølgelig kan stemme for det af hr. Michael 

Aastrup Jensen fremsatte forslag til vedtagelse, som er genbrug, men som jo på en udmærket måde stadig væk er rigtigt.

Det er sagt hele vejen igennem i denne debat: Tyrkiet opfylder i dag ikke betingelserne for medlemskab. Tyrkiet opfylder 

ikke Københavnskriterierne, og det ved tyrkerne godt selv; det ved man selvfølgelig, det ved vi i EU. Og først når Tyrkiet 

opfylder Københavnskriterierne, kan der blive tale om medlemskab. Det vil sige, at det Tyrkiet, der engang bliver medlem, er

et andet Tyrkiet end det, vi kender i dag.

Så vil jeg føje til, at man jo ikke altid skal se vanskelighederne. Man skal også se mulighederne, og man skal ikke mindst 

se på de muligheder, der ligger i et tyrkisk medlemskab i forhold til at stabilisere et af de mest urolige hjørner i verden. Et 

Tyrkiet, der opfylder Københavnskriterierne, er medlem af EU og er medlem af NATO, kan have en i høj grad stabiliserende 

rolle at spille i dette urolige hjørne af verden. Bl.a. kan det også have betydning for udviklingen i Mellemøsten, da Tyrkiet jo 

traditionelt, på trods af at det altså overvejende er et muslimsk land, har et rigtig godt forhold til Israel.

Perspektivet om EU-medlemskab er en stor støtte til de kræfter i Tyrkiet, der ønsker demokratisering og ønsker 

modernisering af det tyrkiske samfund. At smække døren i for Tyrkiet ville have meget negative følger for den politiske, 

demokratiske udvikling i Tyrkiet, det er jeg helt overbevist om. Og lad mig så sige, at vi aldrig her i Danmark har afholdt 

folkeafstemninger, når vi skulle optage nye medlemmer i EU, og det synes jeg heller ikke kan komme på tale, når det 

drejer sig om Tyrkiet.

Så undrede jeg mig over en enkelt bemærkning fra hr. Jesper Langballe i debattens forløb. Hr. Jesper Langballe sagde, at 

historien bevæger sig langsomt. Jeg må altså sige, at min oplevelse af historiens gang inden for de sidste 18 år, siden 

1990, ikke er, at historien har bevæget sig langsomt, men at historien har bevæget sig utrolig hurtigt. Især når det drejer 

sig om udvidelse af de vesteuropæiske institutioner, især når det drejer sig om udvidelsen af EU og udvidelsen af NATO, 

har vi igennem de sidste 18 år oplevet en revolutionær udvikling i Europa. Europa ser i dag fuldstændig anderledes ud, end 

det gjorde i 1990, da kommunismen brød sammen, så jeg undrede mig lidt over den, synes jeg, historieløse betragtning.
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Kl.14:01  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.14:01  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Hr. Helveg Petersen omtalte den positive udvikling i Tyrkiet, som den igangværende optagelsesproces har afstedkommet. 

Der vil jeg bare gerne spørge, om hr. Niels Helveg Petersen betragter det som entydigt positivt for det tyrkiske demokrati, at

det parti, AKP, hvis program og ledelse er blevet kendt i strid med forfatningens sekulariseringsprincipper, tordner frem. 

Ved de seneste valg, parlamentsvalg, præsidentvalg og forventelig også på søndag til lokalvalg, har det pågældende parti 

vundet mere og mere terræn. Og når partiet samtidig altså ved forfatningsdomstolen er blevet kendt i strid med de 

demokratiske grundprincipper i Tyrkiet selv, er det så udtryk for, at Tyrkiet bevæger sig i den rigtige retning?
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Kl.14:02  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:02  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg sagde faktisk ikke noget om den positive udvikling i Tyrkiet. Jeg sagde, at det ville være et tilbageslag for de 

progressive kræfter i Tyrkiet, hvis EU smækkede døren i for næsen af Tyrkiet. Det var det, jeg sagde.

Udviklingen i Tyrkiet er ikke entydigt gået i den rigtige retning. Der sker mange ting i Tyrkiet, som er positive, og ikke 

mindst skal vi være opmærksomme på, at tyrkisk økonomi altså er en meget, meget stærk og meget levende økonomi, der

jo helt og fuldt lever op til de krav, man økonomisk set kan stille til et medlem af EU.

Men det er ikke entydigt positivt. Der er store spændinger i Tyrkiet, og der er undertiden tilbageslag. Jeg kan jo bare ikke 

se, at det skulle være noget specielt tilbageslag, at den tyrkiske højesteret blander sig i det her og siger, hvad de mener 

om regeringspartiet. Det er da tværtimod et udtryk for en vis styrke, for demokratisk styrke, at der er en domstol, der kan 

gå på tværs af den siddende regering. Det er jo et princip, vi jo altså også hylder i Danmark, selv om det ikke står i den 

danske grundlov.

  

101

Kl.14:03  
Kort bemærkning
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F 24  Om udviklingen i Tyrkiet

Af Morten Messerschmidt (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Peter

Skaarup (DF)

Til udenrigsministeren

Per Stig Møller (KF)

Samling:  2008-09

Status:  Foretaget

 

Vis alle indlæg
Ordførertaler

Forhandlinger

Møde nr.70, torsdag 26.03.2009

Vil udenrigsministeren redegøre for den aktuelle udvikling i Tyrkiet, herunder de interne kampe mellem den islamiske regering og de 

sekulære kræfter, og i det lys give sin vurdering af, om udenrigsministeren finder, at Tyrkiet bevæger sig i retning af eller væk fra EU?

Vis oversigt over samtlige taler

0

  
Kort bemærkning

Det næste punkt på dagsordenen er:

13) Forespørgsel nr. F 24:

Forespørgsel til udenrigsministeren:

Vil udenrigsministeren redegøre for den aktuelle udvikling i Tyrkiet, herunder de interne kampe mellem den islamiske 

regering og de sekulære kræfter, og i det lys give sin vurdering af, om udenrigsministeren finder, at Tyrkiet bevæger sig i 

retning af eller væk fra EU?

Af Morten Messerschmidt (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard 

(DF) og Peter Skaarup (DF).

(Anmeldelse 13.01.2009. Fremme 20.01.2009).
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Kl.11:43  
Kort bemærkning

Formanden:

Den første, der får ordet, er hr. Morten Messerschmidt som ordfører for forespørgerne for at begrunde forespørgslen. 

Værsgo.
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Kl.11:43  
Kort bemærkning

Begrundelse

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand. Efter at have gennemgået nogle af de fatale konsekvenser af allerede gennemførte udvidelser vender vi altså 

blikket imod en af de nok mest opsigtsvækkende forhandlinger, som i øjeblikket pågår med et land, som ønsker 

medlemskab af EU, nemlig Tyrkiet. Jeg og Dansk Folkeparti er af den opfattelse, at det fra starten af har været en fatal 

misforståelse overhovedet at indlade sig på optagelsesforhandlinger med et land, der kulturelt, politisk, historisk og på 

mange andre områder afviger så mærkbart fra kernelandene, fra medlemslandene i EU, at vi nærmest dagligt oplever 

forskellene, konflikterne, problemerne ved at skulle få to så forskellige størrelser til overhovedet at passe sammen, og at det

i virkeligheden i højere grad fører til, at de to parter så at sige flytter sig bort fra hinanden, end det, der oprindelig var tanken:

at man skulle forsøge at forene.

Vi har et godt samarbejde med Tyrkiet i Europarådet og i NATO og i andre sammenhænge, men de fleste vil efterhånden 

kunne se, at det, der foregår i øjeblikket i Tyrkiet, er en regulær islamisering, hvor AK-partiet med premierminister Erdogan 

og præsident Gül i spidsen område for område - undervisningssektoren, administrationen, justitsvæsenet og en lang række

andre sektorer - er i gang med en islamisering af landet, som hverken er til Tyrkiets fordel eller til EU’s fordel. Det er derfor 

vores opfattelse, dels at vi i Folketinget løbende skal have en debat om, hvordan udviklingen i Tyrkiet nu engang er, dels at 

regeringen bør tilsikre, at uanset hvad der sker, vil Tyrkiet aldrig kunne blive medlem af EU, uden at danskerne bliver spurgt 

ved en folkeafstemning, dels at man skal overveje, om det overhovedet er fornuftigt i forhold til relationen Tyrkiet og EU 

imellem at fortsætte med forhandlingerne.

Det er på den baggrund, at vi ønsker den her forespørgsel.
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Kl.11:45  
Kort bemærkning

Formanden:

Ja tak. Så er det udenrigsministeren til besvarelse.
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Kl.11:46  
Ordfører

Besvarelse

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

EU har haft optagelsesforhandlinger med Tyrkiet siden 2005. Reformtempoet i landet har været svingende - det er der ingen

grund til at lægge skjul på - men den tyrkiske regering har som sin erklærede målsætning at tilnærme Tyrkiet EU og EU's 

standarder. Det vil jo selvsagt være i både EU's og Danmarks interesse, så det er en proces, som vi støtter.

Ifølge den tyrkiske forfatning er Tyrkiet et sekulært samfund med en klar adskillelse mellem stat og religion. 

Regeringspartiet, AKP, har islamiske rødder, men det afviser selv at være islamisk orienteret. Det er sandt, at der i det 

tyrkiske samfund er kredse, der frygter, at AKP-regeringen bevæger landet væk fra princippet om adskillelse af stat og 

religion. AKP lægger selv vægt på, at Tyrkiets strategiske orientering er mod Europa, og partiet har, siden det kom til 

magten i 2002, arbejdet for landets tilnærmelse til EU. Det registrerede vi jo navnlig i perioden fra 2002 til udgangen af 

2005, hvor reformtempoet var særlig højt.

AKP fik ved det seneste valg i 2007 cirka 46 pct. af stemmerne, og partiet fortsatte på det grundlag med at have 

regeringsansvaret. Desuagtet har domstolene været opmærksomme på AKP's islamiske rødder for at sikre, at Tyrkiet 

forbliver sekulært. Sidste år behandledes således en sag imod AKP, og den meget omtalte lukningssag mod AKP kostede

jo rent faktisk meget politisk energi og opmærksomhed og satte reformtempoet ned i forhold til det, som EU forlangte.

Men sagen blev afsluttet i 2008, ved at den tyrkiske forfatningsdomstol konkluderede, at AKP havde været centrum for 

antisekulære aktiviteter, men domstolene undlod at skride til lukning at partiet. Sagen tydeliggjorde konflikten mellem stat 

og religion i det tyrkiske samfund, og den satte som sagt reformprocessen i stå i en lang periode. Og så vil jeg selvfølgelig 

gerne tilføje, som jeg også sagde dengang, at partilukninger i et demokrati bør være noget ganske exceptionelt og være i 

overensstemmelse med Venedigkriterierne, som Europarådet jo arbejder med. Siden lukningssagen i 2008 har valgkampen 

op til lokalvalget den 29. marts 2009 igen afledt opmærksomheden noget fra EU-processen.

Grundlaget for EU's optagelsesforhandlinger med Tyrkiet er som bekendt Københavnskriterierne og den opstrammede 

forhandlingsramme, som er fastlagt af Rådet for Den Europæiske Union. Den danske holdning til optagelsesforhandlinger 

med Tyrkiet er klar, og den har jo også et bredt flertal i Folketinget bag sig og blev bekræftet den 2. maj 2006. 

Målsætningen er et tyrkisk medlemskab af EU, men forhandlingerne er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på 

forhånd, og hvor der også skal tages hensyn til EU's evne til at optage nye medlemmer på det tidspunkt, hvor beslutningen 

skal træffes. Tyrkiet kan først blive medlem af EU, når alle betingelser for medlemskab er opfyldt og EU altså er klar.

Europa-Kommissionen konkluderede i den seneste fremskridtsrapport for Tyrkiet fra november 2008, at landet har forbedret 

sin evne til at leve op til forpligtelserne ved et EU-medlemskab. Tyrkiet opfylder fortsat, siger Kommissionen, i tilstrækkelig 

grad det politiske Københavnskriterium.

Der er sket visse fremskridt i forhold til ytringsfriheden, bl.a. gennem en ændring af artikel 301 i straffeloven, og forholdene 

for de ikkemuslimske trossamfund er forbedret gennem vedtagelse af lov om stiftelser, men implementeringen af 

reformtiltagene halter desværre bagefter i flere tilfælde.

På det udenrigspolitiske område fremhævede Kommissionen i øvrigt Tyrkiets aktive rolle i særlig Mellemøsten og 

Kaukasus, hvor der jo er bevægelse i positiv retning.

EU-Kommissionen peger på, at en væsentlig udfordring for Tyrkiet er at få gennemført en forfatningsreform og en reform af 

justitsvæsenet. Derudover skal Tyrkiet fremme menneskerettighederne, bl.a. ytringsfriheden og religionsfriheden, og den 

civile kontrol med militæret skal styrkes.

Tyrkiet lever desuden endnu ikke op til sine forpligtelser i henhold til den såkaldte Ankaraprotokol. Den protokol udvider sin 

toldunion mellem EU og Tyrkiet til også at omfatte de nye EU-medlemslande, herunder Cypern. Tyrkiet har endnu ikke 

ophævet sine restriktioner på transport- og havnefaciliteter i forhold til Cypern. EU blev i 2006 enig om, at dette skulle have 

konsekvenser, og det blev bl.a. besluttet, at 8 ud af de 35 forhandlingskapitler skulle fastfryses. EU vil tage spørgsmålet om

Ankaraprotokollen op til fornyet overvejelse til efteråret 2009. Tyrkiet modsætter sig gennemførelse af Ankaraprotokollens 

forpligtelser, fordi de ikke ønsker at tage et skridt, som de mener kan tolkes som en de facto tyrkisk anerkendelse af 

republikken Cypern.

I den seneste tid er der sket både fremskridt og tilbageskridt. Et helt nyt og positivt fremskridt er åbningen af en ny kurdisk 

tv-kanal på nationalt tv, TRT 6. Men på andre punkter er der i 2008 efter alt at dømme sket tilbageskridt, f.eks. har nogle 

ngo'er rapporteret om flere sager vedrørende tortur og mishandling i 2008 end året før. Det er selvfølgelig meget alvorligt, og 

det må den tyrkiske regering få rettet op på.

Alt i alt står Tyrkiet således over for en række udfordringer, der skal tackles, inden landet overhovedet kan komme i 

betragtning som medlem af EU. Men skulle Tyrkiet få gennemført alle disse reformer, få gennemført hele den proces, som 

vi forlanger af Tyrkiet, og som Tyrkiets regering selv er indstillet på at gennemføre, og skulle Tyrkiet så derigennem blive 

klar til EU og EU samtidig blive klar til Tyrkiet, så er det givet, at Tyrkiet jo til den tid vil være et helt andet land end det, vi 

kender i dag, og som Dansk Folkeparti altid forholder sig til. Så vil de forhold, som Dansk Folkeparti med megen ret 

anfægter, nemlig være fortid.

Den tyrkiske regering har tilkendegivet, at den ønsker at sætte fart på EU-reformprocessen efter lokalvalget den 29. marts. 

Premierminister Erdogan har udnævnt en ny EU-chefforhandler, som kan koncentrere sig om EU-udvidelsesforhandlingerne 

og virke som en indpisker i reformprocessen, således at disse fejl og mangler bliver rettet hurtigere. Og det vil jo så 

forhåbentlig bidrage til at skabe et nyt momentum.

Ifølge AKP-regeringen selv vil et af de første tiltag efter lokalvalget være at skabe enighed om forfatningsændringer, og det 

kan vi jo kun tilskynde den tyrkiske regering til at gøre. EU er i løbende dialog med Tyrkiet, bl.a. i forbindelse med EU-

optagelsesprocessen. Danmark har også tætte bilaterale kontakter til landet, og under mit besøg i Tyrkiet sidste år 

drøftede jeg naturligvis bl.a. optagelsesforhandlingerne med udenrigsministeren, Babacan. Et af de punkter, jeg lagde vægt 

på, var vigtigheden af at få fart på reformprocessen, især reformer relateret til menneskerettighederne.

Lad mig så slå fast: Tyrkiets vej mod EU er lang og besværlig. Tyrkiet skal gennemføre en omfattende reformproces. Det 

centrale er, at Tyrkiet selv ønsker en tilnærmelse til EU. Det er også i både EU's og Danmarks interesse, at Tyrkiet udvikler

sig i retning af EU. Kommer landet igennem de nødvendige reformer, vil det være et helt andet land, end vi kender i dag. 

Men det vil tage mange år, før Tyrkiet når det punkt, og det vil først være til den tid, vi skal tage endelig stilling til et tyrkisk 

medlemskab af EU.

Her og nu har vi fokus på Tyrkiets tilnærmelse til EU og den tyrkiske reformproces, og det er en reformproces, vi alle, også 

Dansk Folkeparti, naturligvis må være interesseret i fortsætter og accelererer.
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Kl.11:53  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak til udenrigsministeren for besvarelsen.

Så går vi til forhandlingen, og den første, der får ordet, er hr. Morten Messerschmidt som ordfører for forespørgerne.
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Kl.11:53  
Kort bemærkning

Forhandling

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand. Hvorfor minder udenrigsministerens ord mig slående om Chamberlains betragtninger efter sin fredsaftale med

Hitler, peace in our time, troen på, at blot man har et papir, hvorpå der står fred, så får man fred? Det gør de, fordi det er 

præcis den samme situation, vi befinder os i med hensyn til den tyrkiske regering, som naturligvis alt andet lige er et noget

mere venligt stemt regime end det, som Chamberlain havde indgået en aftale med.

Man tror, hvis man skal blive i sprogbruget, på unifying i vores tid, på forening i vor tid med noget, som grundlæggende er 

fuldstændig uforeneligt. Og jeg undrer mig over, at udenrigsministeren næsten ikke, for ikke at sige slet ikke, svarer på den

del af forespørgslen, som handler om, hvorvidt Tyrkiet i øjeblikket bevæger sig bort fra EU eller i retning af EU. Han berører 

overhovedet ikke den islamiseringsproces, som i øjeblikket er i gang under AK-regeringen - ud over dommen fra højesteret. 

Udenrigsministeren berører selvfølgelig forfatningsændringen og siger, at den er positiv. Men er det ubetinget positivt, at AK-

regeringen som led i sit islamiske kvindesyn nu mener, at kvinder skal ind i en særlig bestemmelse i forfatningen, som 

handler om sådan særlig beskyttelsesværdige grupper, herunder børn, handicappede og lignende?

Er det i virkeligheden ikke et forslag, som ligger fuldstændig i forlængelse af det, vi for få år siden hørte fra samme Erdogan,

om sex uden for ægteskab, der også skulle være kriminelt, forudsat at man altså var gift med en anden? Det er fuldstændig

den samme islamiske tankegang, som vi her ser fra Erdogans parti, som når Erdogan udsteder censurforbud mod 

videnskabelige magasiner, der bringer et billede af Charles Darwin på forsiden, fordi han efter regeringens opfattelse har 

været grundlaget for den kreationisme, som man betragter som i strid med islam. Eller hvorfor nævner man ikke de 254 

journalister, som alene sidste år blev retsforfulgt af regeringen, heraf 44 alene efter den artikel 301, som udenrigsministeren 

nævner, men som det tyrkiske retsvæsen altså stadig væk forholder sig til, bruger, anvender, sigter og dømmer folk efter?

Tyrkiet er på vej væk fra EU. Man har ligestillet de islamiske og de sekulære skoler, når det kommer til optag på 

universiteterne. Man har fjernet det gamle forbud mod det islamiske hovedtørklæde, som går helt tilbage til kemalismens 

start, helt tilbage til tiden lige efter første verdenskrig. Man har på linje med det, der foregår i alle andre muslimske lande, 

valgt at forbyde restauranter at udskænke alkohol i 62 ud af Tyrkiets 81 provinser. Område for område minder Tyrkiet mere 

om det Mellemøsten, vi kender, end om det EU, vi nu engang er.

Derfor er vi i Dansk Folkeparti voldsomt skeptiske over for at fortsætte den optagelsesproces, man har sat i gang. Og vi 

insisterer på, at hvis man vil dette ideologiske projekt, må det i det mindste sikres, at befolkningerne får det endelige ord. 

Lige så vel som at præsident Sarkozy i Frankrig har lovet franskmændene en folkeafstemning, bør den danske regering 

også love danskerne, at hvis man fortsætter med dette hovedløse projekt, jamen så bliver det danskerne, der får den 

endelige afgørelse ved en folkeafstemning. Det er det eneste rigtige.

Jeg skal derfor her indledningsvis på vegne af Dansk Folkeparti fremføre følgende:

Forslag til vedtagelse 

»Folketinget konstaterer, at Tyrkiet med sit historiske, politiske og kulturelle baggrund afviger mærkbart fra de øvrige af 

EU’s medlems- og ansøgerlande. Endvidere konstaterer Folketinget, at Tyrkiet igennem de seneste år har gennemgået en 

udvikling væk fra det sekulære udgangspunkt, idet der henvises til forholdene for minoriteter, for ytringsfriheden, for 

ligestillingen og for demokratiet.

På den baggrund opfordrer Folketinget regeringen til i EU at modarbejde processen med henblik på optagelse af Tyrkiet i 

EU og kræver, at regeringen som led i en eventuel optagelse af Tyrkiet som medlem af EU udskriver folkeafstemning 

herom.«

(Forslag til vedtagelse nr. V 48).

Tak, formand.
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Kl.11:58  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak. Dette oplæste forslag til vedtagelse vil indgå i Folketingets videre forhandlinger.

Jeg skal her udsætte mødet. Mødet genoptages kl. 13.00.
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Kl.11:58  
Kort bemærkning

:

Mødet er udsat. (Kl. 11:58).
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Kl.13:06  
Kort bemærkning

Forhandling

Formanden:

Mødet er genoptaget.

Vi er ved forhandlingen, og den næste ordfører under F 24 er hr. Michael Aastrup Jensen. Værsgo.

  

Vis alle (6) indlæg i denne gruppe
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Kl.13:07  
Ordfører

(Ordfører)

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg vil indledningsvis gerne have lov til at slå fast, at i spørgsmålet om Tyrkiets mulige optagelse i EU, er der faktisk 

opstillet en lang række helt specifikke krav, og før de er opfyldt, kan der på ingen måde blive tale om et tyrkisk EU-

medlemskab. Som det ser ud i dag skal tyrkerne flytte sig endog meget langt, hvis de på nogen måde skal gøre sig 

forhåbninger om at blive en del af Den Europæiske Union. Det er min og Venstres opfattelse, at Tyrkiet, som vi kender det i

dag, langtfra er parat til at blive en del af EU. Jeg vil godt have lov til at advare imod, at Dansk Folkeparti får lov til at kapre 

debatten for at gøre den til et spørgsmål om, hvorvidt Tyrkiet anno 2009 skal være EU-medlem. Det spørgsmål er jo 

fuldstændig uaktuelt.

Denne forespørgselsdebat er en ud af efterhånden mange debatter, hvor vi kan få lov til at høre på Dansk Folkepartis 

evindelige klagesang om, at EU er så og så dårligt, og at vi i virkeligheden ville være meget bedre tjent med en høj mur 

omkring Danmark, der kan holde omverdenen på behørig afstand. Det er som at høre en meget dårlig lp-plade, hvor 

pickuppen desværre er kørt fast i samme rille, og på pladecoveret blomstrer partiets spidskandidat til 

europaparlamentsvalget, en mand, der er så utilfreds med EU, at han partout må have et fast sæde i dets parlament. Vi 

befinder os med andre ord midt i hr. Morten Messerschmidts valgkamp, og her er spørgsmålet om Tyrkiet blot endnu et 

stykke valgflæsk, som han langer over disken til vælgerne.

Vi kan bruge Tyrkiet, men set i den sammenhæng er Tyrkiets behov for EU langt, langt større. Tyrkiet ligger som bekendt 

på grænsen mellem Europa og Asien. Af den grund har landet enorm strategisk betydning, især sikkerhedspolitisk, men 

også med hensyn til energiforsyning og handel i øvrigt. Samtidig indtager Tyrkiet en nøglerolle som diplomatisk bindeled 

mellem de stridende parter i Mellemøsten. Landet har bl.a. spillet en meget aktiv rolle i forsøget på at mægle mellem 

Syrien og Israel. Endelig er Tyrkiet en regional magtfaktor, der er med til at værne os og de øvrige lande i Mellemøsten mod

Irans islamiske terrorregime.

Men selv om Tyrkiet måske er lidt af en duks set i mellemøstlig sammenhæng, befinder landet sig stadig rigtig langt nede 

på den demokratiske skala. Der er meget langt op for overhovedet at nærme sig det niveau, som landet skal befinde sig på,

før et tyrkisk medlemskab af EU bliver realistisk. Listen over Tyrkiets fejl og mangler er alenlang, og Dansk Folkepartis 

ordfører har vi allerede hørt remse op af denne liste igen og igen, og det vil han sikkert gøre igen under debatten. Men jeg 

skal nok spare Tinget.

Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at vi i Venstre, eller for den sags skyld i EU generelt, vil se stort på Tyrkiets 

stribevis af brud på elementære menneskerettigheder eller er ligeglade med, at landet ikke efterlever internationale 

konventioner og aftaler - på ingen måde. Hvis Tyrkiet nogen sinde skal gøre sig forhåbninger om at blive en del af det gode 

selskab, skal tyrkerne og deres ledere virkelig lægge sig i selen, for de har meget, meget lang vej igen, før de er egnede til 

at blive lukket ind i varmen. Som jeg sagde indledningsvis, er EU’s principper klippefaste, dem kan der ikke forhandles om. 

På den baggrund vil jeg gerne på vegne af Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale

Venstre og Liberal Alliance fremsætte følgende:

Forslag til vedtagelse

»Folketinget bekræfter sin vedtagelse V 66 af 2. maj 2006.«

(Forslag til vedtagelse nr. V 49).

Hvis nu ikke alle tilstedeværende ved, hvad det egentlig var, vi vedtog i 2006, vil jeg gerne lige læse det op som en 

servicemeddelelse. Det var følgende:

»Folketinget konstaterer, 

- at forhandlingerne med Tyrkiet om medlemskab af Den Europæiske Union er indledt,  

- at grundlaget er Københavnskriterierne og en opstrammet og forsvarlig forhandlingsramme som fastlagt af Rådet for Den 

Europæiske Union på mødet den 3. oktober 2005, 

- at målsætningen er tyrkisk medlemskab af EU, men at forhandlingerne er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på 

forhånd, og hvor der også skal tages hensyn til EU's evne til at optage nye medlemmer (absorptionskapacitet). Folketinget 

opfordrer regeringen til fortsat at medvirke til at sikre en stram og forsvarlig forhandlingsproces med Tyrkiet.«
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Kl.13:11  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak. Vi har jo i formandskabet indført den praksis, at man ikke nødvendigvis læser et forslag til vedtagelse op, efter at 

ordføreren netop har læst det op - sådan har det jo været før - men for en god ordens skyld vil jeg gøre det her, for nu er der 

to oplæste forslag: det gamle og det nye. Jeg vil godt læse det op, for det er rimelig kort. Det, som Venstre, 

Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance har som

forslag til vedtagelse, lyder:

»Folketinget bekræfter sin vedtagelse V 66 af 2. maj 2006.«

Det er det forslag til vedtagelse, der indgår i de videre forhandlinger.

Der er ønsker om korte bemærkninger, og det er først hr. Morten Messerschmidt. Jo
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Kl.13:12  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Først må der være grund til at takke hr. Michael Aastrup Jensen om ikke andet så i hvert fald for hans opfindsomhed i 

forhold til at skrive ordførertaler. Under den tidligere debat hørte vi lidt om Morten Korch, og nu skal vi høre om hans lp-

samling. Jeg er da næsten glad for, at vi har begrænset det til to debatter i dag.

Dernæst vil jeg høre: Når nu man fra det her store flertal af partiers side vælger at trække en vedtagelse fra den 2. maj 2006

frem, altså en næsten 3 år gammel vedtagelse, vidner det så i virkeligheden ikke om, at man fra de partiers side 

overhovedet ikke interesserer sig for, hvad der foregår i Tyrkiet? For der er jo netop sket helt elementært graverende ting i 

Tyrkiet inden for de sidste 2-3 år. AK-partiet, altså regeringspartiet, er blevet kendt i strid med forfatningen, og der er en 

omfattende islamisering af samfundet i gang. Alle de ting vælger japartierne overhovedet ikke at tage stilling til, næ, man 

holder fast i det, man vedtog i 2006, og så kan alt det andet åbenbart være ligegyldigt.
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Kl.13:13  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:13  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Nu tror jeg ikke, at Dansk Folkepartis EU-ordfører helt kan lægge mig i munden, at jeg ikke havde en rimelig skarp kurs 

over for et eventuelt kommende EU-medlemskab for Tyrkiet. Det var også derfor, at jeg som en servicemeddelelse læste 

vedtagelsen fra 2006 op, hvis nu nogen skulle have glemt den, for der siger vi jo, at det er en åben proces - resultatet er 

ikke givet på forhånd - at regeringen skal føre en stram og forsvarlig forhandlingsproces osv. 

Det er altså ord, hvor vi klart siger, at Københavnskriterierne skal opfyldes fra Tyrkiets side, at man generelt skal stramme 

op i forhold til demokratiske spilleregler osv. Det sagde vi allerede dengang, og det er der selvfølgelig ikke ændret ved; det 

mener vi stadig væk, og dermed har vi også sagt, at vi ikke mener, at Tyrkiet er i mål endnu. Og som jeg også sagde i 

ordførertalen, mener vi faktisk fra Venstres side, at der er rigtig lang vej til målstregen endnu.

Så er der selvfølgelig to måder, man kan gribe det an på: Skal vi så bare lade være med at tænke mere over det, eller skal 

vi prøve at holde dem på sporet og kæmpe for, at de når i mål? Det er det, vi lægger op til fra Venstres side.
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Kl.13:14  
Kort bemærkning

Formanden:

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:14  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Det kan jo ikke tages som udtryk for andet, end at Venstre åbenbart finder, at det der med, at et parti og en regering bliver 

kendt i strid med sit eget lands forfatning, i hvert fald ikke er væsentligt nok til, at man gider bruge et par minutter på at 

indskrive det i et forslag til vedtagelse. Det er da ganske tankevækkende. Noget så fundamentalt for et demokrati, som at 

ens regering overholder forfatningen, bør da indgå i de overvejelser, som man som EU-medlemsland gør sig, i takt med at 

Tyrkiet altså forhandler.

Så vil jeg spørge i forhold til det der mantra, vi hele tiden hører og sikkert vil høre fra alle de andre copy-paste-talere her 

efterfølgende, at selvfølgelig kan Tyrkiet først komme med, når landet overholder kriterierne: Hvilket europæisk land kan 

komme med, før de overholder kriterierne? For ellers giver det svar jo ikke nogen mening. Der er jo masser af europæiske 

lande, man ikke vælger at indlede optagelsesforhandlinger med, men hvis de alle sammen bare skal med, når de opfylder 

kriterierne, hvorfor skal man så forhandle med Tyrkiet og ikke med f.eks. Aserbajdsjan og Rusland?
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Kl.13:15  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.

  

18

Kl.13:15  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Nu er det jo sådan, vil jeg gerne sige til hr. Morten Messerschmidt, at Tyrkiet er et officielt kandidatland til EU; det er 

Aserbajdsjan ikke endnu, og det er i hvert fald en rimelig god grund til, at man ikke forhandler med Aserbajdsjan.

I forhold til Tyrkiets eventuelle kommende EU-medlemskab har vi jo klart sagt, at vi ønsker at holde dem på sporet i forhold 

til Københavnskriterierne og i forhold til, at de mangler at få ryddet op i nogle ting, bl.a. i forhold til spørgsmålet om deres 

domstole og i forhold til forfatningen. Det er vi jo fuldstændig enige om. Det er også derfor, jeg siger, at det simpelt hen ikke

kan nytte noget, at Dansk Folkeparti prøver at kapre en dagsordenen om, at vi fra Venstres side gerne vil have Tyrkiet med 

i EU anno 2009, for som jeg sagde i min tale: Det ønsker vi ikke. Vi vil have, at Tyrkiet skal opfylde en lang række krav, 

som de ikke er i nærheden af at opfylde endnu, før de kan komme med i EU. Et forsøg på at fjerne den fokus, som hr. 

Morten Messerschmidt prøver på, skal han ikke få held til.
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Kl.13:16  
Kort bemærkning

Formanden:

Så er der en kort bemærkning fra hr. Kamal Qureshi.
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Kl.13:16  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

Tak. Vi har jo fremsat et fælles forslag til vedtagelse, men jeg tror, at vi også er enige på afgørende områder, så jeg synes 

bare - når nu vi ikke fik lejlighed til at stille ministeren spørgsmål i første runde - at jeg gerne, for at få det på plads, vil 

spørge Venstres ordfører, om ikke Venstre vil kunne bekræfte sammen med SF, at den helt klare grund til, at vi støtter den 

her proces, er, at vi tror på, at Tyrkiets udvikling i retning af mere demokrati, bedre menneskerettigheder, bedre rettigheder 

for kvinder og andet fremmes i den her proces og ikke det modsatte.

Det, der er det helt bærende, er jo, at vi i modsætning til Dansk Folkeparti ikke bare er optaget af at ødelægge Tyrkiet, 

men faktisk er optaget af, hvordan vi fremmer den udvikling i Tyrkiet, som kan gøre, at Tyrkiet netop kan virke som den bro, 

der bliver nævnt i ordførerens tale.
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Kl.13:17  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:17  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg kan kun være fuldstændig enig med spørgeren og sige, at det helt klart er vores vurdering, at det, at vi så at sige holder

dem på sporet - som jeg har nævnt et par gange - i forhold til optagelsesforhandlingerne, i forhold til at der hele tiden er en 

undersøgelse af, om de opfylder de forskellige kriterier, at vi arbejder for, at de kommer i en meget mere demokratisk 

retning, og holder regeringen fast på de løfter, den har givet i forhold til EU, er markant bedre, end at vi kommer og siger: 

Nej, vi mener ikke, at Tyrkiet overhovedet er en del af Europa. For så kan det da gå rigtig galt.

Her taler vi altså om et land, som har en kæmpe militærstyrke, et land, som i dag i mit billede i en eller anden grad er med 

til sammen med Israel at være duksedrengen i Mellemøsten. Og det kan altså gå gruelig galt, hvis ikke vi kan holde dem 

på sporet og så at sige hele tiden sige: I kan godt nå målet, hvis I opfylder de her forskellige krav. Så jo, jeg er meget enig.

  

23

Kl.13:18  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Kamal Qureshi.
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Kl.13:18  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

De her korte bemærkninger behøver jo ikke nødvendigvis være spørgsmål, så jeg vil benytte lejligheden til at sige, at set 

gennem SF’s briller er der jo ikke nogen tvivl om, at det er helt klart, at vi ser en proces i Tyrkiet. Går man tilbage til det 

tidspunkt, hvor processen startede i Tyrkiet, og det er jo længere tilbage end i 2005, er der ingen tvivl om, at Tyrkiet har 

bevæget sig i en retning med mere respekt for menneskerettighederne. De grupper i Tyrkiet, som ønsker den her proces, 

bliver styrket af et europæisk samarbejde og bliver styrket af, at Tyrkiet er med i en lang række projekter, 

menneskerettighedsprojekter, kvinderettighedsprojekter, demokratiprojekter m.m. Tyrkerne er med i de internationale 

konferencer, og deltager også i langt hovedparten, hvor de personer og de grupper bliver styrket.

Så det ville være en skadelig udvikling for Tyrkiet, hvis vi skulle vælge den linje, som Dansk Folkeparti lægger op til, og 

skubbe tyrkerne fra os. Det, der er det helt centrale, det helt afgørende og det, tyrkerne har brug for, er, at vi er der, at vi 

hjælper dem, og at vi er med til at fremme udviklingen i det rigtige spor.
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Kl.13:19  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:19  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg er enig i, at vi heldigvis har set visse positive skridt fra Tyrkiets side. Jeg må så til gengæld sige, at jeg også synes, at 

vi har set tilbageskridt fra Tyrkiets side. Der må jeg give hr. Morten Messerschmidt ret i, at vi også har set episoder, som 

jeg i hvert fald absolut ikke syntes var pæne. Derfor er det også vigtigt for mig at understrege, at det Tyrkiet, som vi fra 

Venstres side gerne ser får EU-medlemskab, ikke er et Tyrkiet anno 2009, for der er altså lang vej endnu. Men som 

spørgeren klart var inde på, kan Tyrkiet jo kun komme i mål, hvis og såfremt Tyrkiet er på sporet, og derfor er det vigtigt, at 

vi holder dem på sporet.
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Kl.13:20  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe for en kort bemærkning.

  

28

Kl.13:20  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Når jeg påhører de her debatter om Tyrkiets mulige optagelse i EU, så er der en ting, der altid undrer mig, og det er bl.a. hr.

Michael Aastrup Jensens tidshorisont. Det er altså, som om historien kun er et øjeblik, der venter på det næste øjeblik, og 

det er rigtigt, at det er sådan med historien i forhold til Vorherre, men hr. Michael Aastrup Jensen kunne dog godt have en 

anden tidshorisont.

Der bliver hele tiden sagt, at det slet ikke er i dag, og at det slet ikke er i 2009, at Tyrkiet skal optages, men altså, 

Muhammed er ca. 1.500 år gammel, og islamismen er lige så gammel. Så har vi i årene efter første verdenskrig oplevet et 

tilbageslag for islamismen med Kemal Atatürks reformer, og nu går det den modsatte vej igen, som om Kemal Atatürk 

næsten ikke havde eksisteret… 
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Kl.13:21  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Vi skal lige have spørgsmålet.
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Kl.13:21  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Ja, spørgsmålet - det forundrede spørgsmål - er: Hvad er det for en tidshorisont? Er det 30 år, der vil gå, inden Tyrkiet kan 

optages, eller er det 100 år, og kunne man så ikke lige lade det ligge lidt og vente med at snakke om det?
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Kl.13:22  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:22  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Altså, jeg kan ikke sætte en tidsgrænse ind og sige, at det bliver om x antal år, at Tyrkiet kan blive medlem af EU, for som

jeg har slået fast, skal Tyrkiet opfylde en lang række kriterier, som de ikke er i nærheden af at opfylde endnu. Og hvornår 

de så gør det, beror selvfølgelig på de forhandlinger, der er mellem EU på den ene side og Tyrkiet på den anden side. Jeg 

er selvfølgelig forhåbningsfuld, med hensyn til at vi kan komme det nærmere, at det kan storme fremad, men det er jo også 

vigtigt at slå fast, at det forslag til vedtagelse, som vi forhåbentlig bekræfter med en afstemning her senere, også klart siger,

at det er en åben proces, hvor resultatet ikke er givet på forhånd.

Så det vil sige, at det altså er sådan, at det ikke bare er en gratis omgang for Tyrkiet. Hvis ikke Tyrkiet opfylder de 

forskellige kriterier, der er, kan Tyrkiet ikke blive medlem af EU. Derfor er det også vigtigt, at Tyrkiet spiller med på den her 

bane.
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Kl.13:23  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.13:23  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jo, men hvis jeg nu fik den originale idé at foreslå her i Folketinget, at Saudi-Arabien skulle optages i EU, så ville det 

formentlig støde på forskellige indvendinger, og en af de absolut relevante ville være, at Saudi-Arabien er et islamisk 

diktatur. Og så ville hr. Michael Aastrup Jensen sige, at det jo var en proces, der gik over tid, og at alle 

Københavnskriterierne skulle være opfyldt, før vi kunne optage Saudi-Arabien.

Ærlig talt, er det da ikke nogle mærkelige luftkasteller og en mærkelig mangel på fornemmelse for, hvor uendelig langsomt 

historien bevæger sig?
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg kan berolige hr. Jesper Langballe med, at vi fra Venstres side ikke vil arbejde for, at Saudi-Arabien bliver medlem af EU.

Det er jo så dermed også sagt, at jeg mener, at Tyrkiet er et kandidatland, og at Tyrkiet selvfølgelig skal opfylde en lang 

række kriterier, for at det kan blive medlem. Det har jeg efterhånden sagt mange gange nu, men alligevel prøver man at 

skyde os i skoene, at - som jeg hørte det fra hr. Morten Messerschmidt tidligere - hvis det stod til os, ville Tyrkiet komme 

med i nærmeste fremtid.

Jeg har altså sagt rimelig klart i min tale, at der er lang vej endnu, før Tyrkiet kommer i mål, men som vi også talte om før, 

er det, at vi holder dem på sporet og holder dem på en demokratisk vej, bedre end alternativet.
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Så er det fru Yildiz Akdogan, Socialdemokratiet.
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Kl.13:25  
Ordfører

(Ordfører)

Yildiz Akdogan (S):

Et uddannelsessystem, der fungerer under en religiøs administration, censur på bøger, dødsstraf, skilsmisse ikke tilladt, 

prævention og abort ikke tilladt, kvinder i den offentlige sektor må opgive deres arbejde i tilfælde af et ægteskab, 

kriminalisering af homoseksuelle - disse var punkter i en forfatning, som også gjorde krav på nabostatens territorium. Men 

den her forfatning er ikke den tyrkiske. Det er en forfatning, der var den irske før 1973. Det får en til at tænke og ikke mindst

stille spørgsmålet: Kan det virkelig passe? Ja, det kan det. Men Irland er heldigvis nået langt siden, bl.a. takket være EU 

og de krav, man har stillet fra fællesskabets side til de enkelte medlemslande.

Men spørgsmålet i dag drejer sig om Tyrkiet, og spørgsmålet er så, hvad der sket, siden dette land blev kandidatland i 

1999. Tyrkiet har først og fremmest forpligtet sig til at opfylde Københavnskriterierne. Allerede 2 år efter, dvs. i 2001, 

lancerede den daværende koalitionsregering sin første reformpakke, der prikkede hul på en række tabuer i tyrkisk politik - 

tabuer, som gjorde op med militæret, mindretalsspørgsmålet og menneskerettighederne generelt.

I 2002 fik landet så sin nuværende konservative, religiøse regering, også kendt som AKP-partiet. Trods skeptikernes frygt 

for en islamisering af det sekulære Tyrkiet, kan man med rette spørge, hvad der er sket rent reformmæssigt under den her 

regering. Hvis jeg skal fremhæve nogle af de konkrete udviklingsprocesser, kan jeg nævne nogle enkelte, og det lyder 

sådan her:

Den meget kritiserede forfatning fra 1982, der blev til efter militærkuppet, har været og er under stor forandring og 

reformproces, og en tredjedel af forfatningen er bl.a. ændret. Dødsstraffen er afskaffet. Den politiske situation i Tyrkiet er 

meget mere stabil end tidligere, og militærets indblanding i det politiske liv er begrænset væsentligt. Bl.a. har militæret blot

en rådgivende rolle i dag. Mindretalsrettigheder er forbedret væsentligt. F.eks. er det i dag tilladt, at det kurdiske mindretal 

kan få lov til at se kurdisk tv 24 timer i døgnet. Kvindernes ligestilling er forbedret markant, bl.a. via ægteskabsloven og den 

reviderede straffelov. Vold mod kvinden tages meget mere alvorligt fra myndighedernes side, og der er nultolerance over for 

æresrelaterede drab, heldigvis. Religiøse mindretal har fået lettere ved at komme frem og ytre sig til pressen og i det 

offentlige rum generelt. Der er også indført en nultolerancepolitik mod tortur og mishandling i fængslerne.

Så langt, så godt. Men er alt så fryd og gammen i Tyrkiet? Nej, Tyrkiet har stadig lang vej med hensyn til at implementere 

alle reformer, og selv om optagelsesforhandlingerne blev indledt officielt i 2005, mangler landet stadig væk 33 ud af de 35 

lovpakker, som landet skal gennemføre. Spørgsmålet er så, når nu et kandidatland, som, siden det blev grundlagt i 1923, 

har sat den europæiske statsdannelsesmodel som sit forbillede og trods sin muslimske baggrund har formået at bygge et 

parlamentarisk system op med frie valg og et ønske om at være en del af det europæiske fællesskab: Skal dette land 

holdes ude? Eller skal man holde det fast i den reformproces, det er i gang med?

For os Socialdemokrater er svaret ret enkelt. Tyrkiet er en vigtig samarbejdspartner for EU, og landet spiller også en vigtig 

rolle i NATO, som vi har set på det seneste, og kan også være en god rollemodel for andre muslimske lande. Derfor skal 

man holde den tyrkiske regering fast på det løfte om reformer. Vi ved, at medlemskab ikke er på tale i morgen eller de 

næste mange år frem, ligesom vi ved, at bolden ligger hos tyrkerne, hvad reformprocessens hastighed angår. Derfor mener 

vi heller ikke, at døren skal lukkes for Tyrkiet eller andre lande, der måtte ønske at forpligte sig til kravene om kriterierne fra 

EU's side. Vi skal derimod holde fast i en stram og ansvarlig forhandlingspolitik, hvad enten det gælder Tyrkiet eller andre 

kandidatlande.

Vi støtter den af Venstres ordfører fremsatte udtalelse.
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Kl.13:29  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:29  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Tak for betragtningerne. Jeg tror bare, jeg vil nøjes med at spørge - nu hvor fru Yildiz Akdogan altså tilslutter sig det forslag 

til vedtagelse tilbage fra midten af 2006 - om hun ikke isoleret betragtet kan se det som et problem, at den regering, som 

EU i øjeblikket forhandler med, er blevet kendt forfatningsstridig ved Tyrkiets forfatningsdomstol og altså har fået straffe 

derefter, det vil sige fået nedsat sit statstilskud osv.

Gør det ikke bare for nogle Socialdemokrater, at man måske lige tænker sig om en ekstra gang, inden man går ud og råber

juhu over den forhandlingsproces, som jeg forstår, at fru Yildiz Akdogan er en varm tilhænger af?

  

41

Kl.13:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Yildiz Akdogan (S):

For det første mener jeg ikke, at jeg råbte juhu. For det andet vil jeg også sige, at AKP-partiet heldigvis ikke blev lukket.

I min indledning refererede jeg til et land, der engang havde nogle regler, der kan få os til at ryste på hovedet i dag - Irland. 

Men situationen en anden i dag. Og som jeg også sagde i min tale, er det spørgsmålet om en reformproces. Bolden ligger 

hos tyrkerne, det gør hastigheden også. Så skulle vi ikke lige vente og se, hvordan og hvorledes det går, inden vi på forhånd

dømmer dem ude?
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg synes, det er en ganske fortrinlig argumentation, der givetvis fortjener optryk i flere årbøger, når året udrinder. Altså, det

forhold, at Irland på 35 år har reformeret sig, gør, at så må Tyrkiet sandelig da også kunne. Det synes jeg er fantastisk. Jeg

vil i hvert fald huske det længe, tror jeg. Jeg vil sige, at det unægtelig også letter argumentationen for Socialdemokraterne 

på en lang række andre områder, hvis man kan pege på et eneste område, hvor der har været en udvikling, og så sige: 

Jamen så kan alle andre også. Jeg vil sige: Enfoldigheden leve! Og så må folk uden for huset her jo selv dømme.

Men jeg vil egentlig bare gerne have svar på mit spørgsmål. Gør det overhovedet ikke indtryk på fru Yildiz Akdogan eller på 

Socialdemokratiet som sådan, at den regering, man forhandler med, ved den tyrkiske forfatningsdomstol har fået kendt sit 

virke og sit program i strid med forfatningens grundprincipper?
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Kl.13:31  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:31  
Kort bemærkning

Yildiz Akdogan (S):

Tak for det. Jeg ved ikke, om ordføreren selv er klar over det, men faktisk lavede vi en stor big bang-udvidelse i 2004, hvor vi 

fik ti nye lande med i EU, og så fik vi to andre nye lande, og mig bekendt har de her lande reformeret sig ret så meget og er

blevet ret velfungerende demokratiske stater. Så, ja, det tog 35 år for Irland, det tog gennemsnitlig 10 år for de central- og 

østeuropæiske lande. Det kan være, at det måske tager 20 år for Tyrkiet - hvem ved? Men processen er sat i gang. 

Så vil jeg lige spørge hr. Morten Messerschmidt, der er så skeptisk over for, hvad der foregår i Tyrkiet: Har hr. Morten 

Messerschmidt været i Tyrkiet? Europaudvalget var jo på en studietur for netop at gå ind og se på, hvad der sker, og 

hvordan reformprocesserne ser ud, og vi snakkede både med civilsamfundet, de politiske partier og forskellige andre 

interessegrupper. Det kunne måske have gavnet hr. Morten Messerschmidts indsigt i forhold til, hvad der foregår, hvis han 

nu havde deltaget i den her studietur.
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Kl.13:32  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger, og næste ordfører er fru Hanne Agersnap, Socialistisk Folkeparti.
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Kl.13:32  
Ordfører

(Ordfører)

Hanne Agersnap (SF):

Jeg vil gerne takke for ministerens redegørelse, som jeg synes klart viste, at der stadig væk er væsentlige udeståender og 

udfordringer på mange områder i samarbejdet, men at den grundlæggende holdning også er, at det er vigtigt, at vi fortsætter

forhandlingsstrategien.

I SF undrer vi os over, at forespørgerne - i hvert fald sådan som forespørgslen er formuleret - kun er interesserede i forholdet

mellem islamiske og sekulære kræfter. Det, som vi synes er det særlig interessante, er forholdet mellem de demokratiske 

og de udemokratiske kræfter, herunder forholdet til mindretal, bl.a. kurderne, hvor det er vigtigt, at vi får en udvikling mod et 

mere pluralistisk demokrati.

Det er vigtigt, at EU fortsætter forhandlingerne med optagelse for øje, fordi det bl.a. er på den måde, vi får fremmet 

udviklingen mod det pluralistiske demokrati og mindretalsbeskyttelse, og fordi det er vigtigt for både EU og Tyrkiet at få 

styrket samarbejdet og i sidste ende nå frem til optagelse.

SF støtter de rammer for optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet, som vi vedtog tilbage i 2006. Her konstaterede 

Folketinget, at forhandlingerne med Tyrkiet er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på forhånd, men at målet dels er 

optagelse, dels at Tyrkiet skal opfylde de samme krav som alle andre nye medlemslande, herunder Københavnerkriterierne.

De seneste år er den positive reformproces, som blev startet i Tyrkiet i 2003, gået i stå. Det er vigtigt, at vi fortsætter med 

at presse på og få Tyrkiet tilbage på reformsporet, få bremset den øgede polarisering i det tyrkiske samfund og sikret 

pluralisme og mindretalsrettigheder. De demokratiske kræfter vokser i Tyrkiet, og de kræfter skal vi støtte ved at fortsætte 

forhandlingerne med optagelse som mål.

Ministeren nævnte, at et af problemerne i forhandlingerne med Tyrkiet er manglende accept af Ankaraprotokollen, altså at 

Tyrkiet ikke kan acceptere toldunion og transport- og havnesamarbejde med Cypern. Forholdet til Cypern og Grækenland 

fortsætter med at spænde ben for optagelsesforhandlingerne, og vi mener, at EU har en stor del af ansvaret for den 

hårdknude, forhandlingerne er havnet i. Den tyrkiske premierminister accepterede i sin tid FN's plan for en løsning af 

konflikten på Cypern, men græsk-cyprioterne forkastede planen. Alligevel valgte man at optage et delt Cypern i EU, og det 

er nu en af barriererne i forhandlingerne.

Det er vigtigt at holde fast i, at udsigten til EU-medlemskab giver den tyrkiske befolkning tro på fremtiden. Men både EU’s 

vaklen og de nyere processer i Tyrkiet har været med til at sætte reformprocessen i Tyrkiet i stå, og det er uheldigt for 

begge parter ud fra både et sikkerhedspolitisk, kulturelt og demokratisk synspunkt. Vi har brug for Tyrkiet som bindeled til 

Mellemøsten, til konstruktiv dialog med Tyrkiets moderate islam og til at skabe robust økonomi og velfærd i Europa. Tyrkiet

har allerede siden 1963 haft privilegeret medlemskab af først EF og nu EU, så man kan jo ikke tilbyde Tyrkiet en 

mellemting. Nu er det fuldt medlemskab, vi forhandler om.

SF støtter flertallets forslag til vedtagelse, som jo ikke er en genopfindelse af den dybe tallerken, men fastholder os ved den

vedtagelse, der blev vedtaget i maj 2006.
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Kl.13:36  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Der er et par korte bemærkninger, og den første er fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:36  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Fru Hanne Agersnap nævnte jo mange spændende emner i sit indlæg, og jeg vil bare stille spørgsmål til ét område.

Fru Hanne Agersnap nævnte forsøget på at genforene Cypern, altså få afsluttet den ulovlige besættelse at Nordcypern 

siden 1974 og genforene den med den græsk-cypriotiske del. Jeg forstår det sådan, at SF synes, det ville være 

fuldstændig naturligt, hvis græsk-cyprioterne skulle overdrage den besatte del af landet til tyrkerne. Det var i hvert fald 

sådan, jeg udlagde det, og kan fru Hanne Agersnap sige noget om, hvad det er for nogle dele af aftalen, hun finder er særlig

fornuftige?

Det er jo velkendt, at græsk-cyprioterne syntes, det var træls, at de skulle dele deres nationalbankreserver, og at det var 

træls, at man skulle have en fælles beslutningsprocedure, som gjorde, at hver del af øen ville få lige 

beslutningskompetence ved ny lovgivning, og at man skulle dele præsidentmagten og alle de ting. Men kunne fru Hanne 

Agersnap prøve at uddybe, hvordan hun ser på nogle af de elementer i aftalen, som hun åbenbart mener er så fantastisk?
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg mener, det er vigtigt, at den løsning af Cypernproblemet i FN-regi, der blev forsøgt, bliver fastholdt, så problemet ikke 

fortsat er en barriere for udviklingen af EU. Jeg kender ikke historien så godt, at jeg kan sige, hvad forsøget præcis faldt på,

men det er uheldigt, at processen ikke er genoptaget, så vi får forhandlingerne i FN-regi og får løst problemerne, for det vil 

fortsat være en barriere for Tyrkiets optagelse, hvis samarbejdet med Cypern bliver blokeret.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jamen forstå mig ret. Jeg kan sagtens forstå, at man som socialist kan have den tilgang til spørgsmålet, at når halvdelen af

et land bliver besat af fremmede tropper, er det selvfølgelig de besatte, som udgør problemet. Det er jo et velkendt 

socialistisk synspunkt, vi har set det siden 1917 og frem til 1989 som et ganske anerkendt dogme, men jeg er bare 

overrasket over at se, at vi også i hr. Villy Søvndals nyreformerede socialistparti finder denne relativt totalitære tilgang til 

folkeretten. Men lad det ligge.

Et andet spørgsmål, som jeg synes det må være centralt for SF at svare på, er spørgsmålet om den folkelige deltagelse. Vi

har jo flere gange hørt folk fra SF insinuere, at man er tilhænger af folkeafstemninger, f.eks. forud for Lissabontraktaten, så 

derfor vil jeg gerne høre, om SF støtter Dansk Folkepartis forslag om, at uanset hvordan man kommer videre med 

forhandlingerne med Tyrkiet - men at man ønsker det - kan processen ikke afsluttes, i hvert fald ikke i Danmark, uden at 

danskerne høres ved en folkeafstemning. Er det et forslag, som socialisterne kan støtte?
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Kl.13:39  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:39  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Det kan vi ikke støtte, for det er ikke alle spørgsmål, der egner sig til en folkeafstemning. Forhold, der angår danskere, kan 

egne sig, men et EU-spørgsmål om optagelse af et nyt land egner sig ikke til en folkeafstemning. Vi mener, at det at sikre,

at Københavnerkriterierne opfyldes, er meget mere egnet som grundlag for beslutning om en optagelse.
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Kl.13:40  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe for en kort bemærkning.
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Kl.13:40  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Når man selv opfinder de historiske problemstillinger, man skal diskutere, så går det hele jo meget nemmere. Fru Hanne 

Agersnap undrede sig over, at hr. Morten Messerschmidt kun skelnede mellem sekulære og islamiske kræfter og ikke 

mellem demokratiske og udemokratiske kræfter. Jamen det er jo, fordi tyrkerne selv gør det. Det er jo sådan, de selv ser på

det, uanset på hvilken side af gærdet de står. Kemal Atatürk ville i 1920'erne skabe en sekulær nationalstat, hvilket er 

noget højest uislamisk. Og nu går det den modsatte vej. Nu vil Erdogan og Gül skabe en islamisk stat.

Men det er jo den modsætning, der tæller i Tyrkiet. Kemal Atatürk var så vist ikke nogen mønsterdemokrat, men den 

sekulære stat var hans hjertebarn. Men det, tyrkerne finder grundvæsentligt i den her sammenhæng, synes fru Hanne 

Agersnap altså er ligegyldigt.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Ja, for os er de vigtigste principper hensynet til, om det er demokratisk eller udemokratisk. Jeg anerkender, at 

diskussionen måske går på en anden led i Tyrkiet, men samtidig er der både demokratiske og udemokratiske tendenser på

begge sider, både i de islamiske bevægelser og i de sekulære bevægelser. Så jeg mener, at vi, hvis vi skal vurdere 

udviklingen i Tyrkiet, skal vurdere styrken af de demokratiske processer på begge sider.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jamen er det ikke faldet fru Hanne Agersnap ind, at der er en sammenhæng, som simpelt hen går på, at den sekulære 

nationalstat i modsætning til den religiøse stat er en forudsætning for demokratiet, og at når Tyrkiet i øjeblikket bevæger 

sig, ikke gradvist, men faktisk efterhånden i fuld galop imod en øget islamisering, så bevæger Tyrkiet sig faktisk dermed 

automatisk væk fra demokratiet?
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Nej, det er den sammenhæng, jeg ikke accepterer. Jeg mener, at det, der er vigtigt, er, at vi ser på de demokratiske 

kræfter, hvad enten de er islamiske eller sekulære, og vurderer styrken af de demokratiske kræfter. I den sekulære 

bevægelse er der udemokratiske kræfter, ligesom der er i den islamiske bevægelse.

  

65

Kl.13:42  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Martin Henriksen for en kort bemærkning.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Martin Henriksen (DF):

Tak. Det var, fordi jeg bemærkede, at fru Hanne Agersnap sagde, at det her spørgsmål ikke egnede sig til en 

folkeafstemning i Danmark, fordi det ikke havde indflydelse på danske forhold. Men der vil jeg bare høre, om ikke fru Hanne 

Agersnap altså godt kan se, at det alligevel har det. For hvis vi kigger på den udvidelse, der har fundet sted imod øst, så 

har den jo eksempelvis medført en indvandring til Danmark fra de østeuropæiske lande. Derfor er det jo også nærliggende 

at tro, at såfremt Tyrkiet kom med i EU, ville det også medføre en øget tyrkisk indvandring til Danmark.

Jeg vil bare høre, om det ikke kunne give anledning til, at man så ville mene, at det også var et forhold, som danske 

vælgere kunne få lov til at tage stilling til.
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Kl.13:43  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.

  

68

Kl.13:43  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

I sidste instans har alle internationale spørgsmål og samarbejder, Danmark indgår i, vel relevans for forhold i Danmark. Men

det er et spørgsmål om, hvorvidt det er af den karakter, at alle betingelserne og forudsætningerne omkring optagelse vil 

kunne forklares i Danmark. En folkeafstemning om det her spørgsmål i Danmark vil hurtigt blive en folkeafstemning for eller 

imod EU, og det ville være svært at fastholde fokus, når fokus er på optagelse af et andet land.
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Kl.13:44  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Martin Henriksen.
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Kl.13:44  
Kort bemærkning

Martin Henriksen (DF):

Der er jeg uenig. Jeg tror ikke, at en folkeafstemning i Danmark vil blive til et spørgsmål om for eller imod EU. Jeg tror, at 

det vil være en folkeafstemning for eller imod risikoen for en stor tyrkisk indvandring til Danmark. Det er jo meget reelt at 

spørge danskerne om det. Det synes jeg da i hvert fald det er, for Tyrkiet er et stort land, og kommer Tyrkiet med i EU, vil 

det få meget indflydelse, fordi det er et stort land. Qua sin befolkningssammensætning og sin størrelse vil det få meget 

indflydelse, specielt hvis Lissabontraktaten bliver vedtaget.

Derfor har det jo dels stor indflydelse på det, som man politisk beslutter i EU, som har konsekvens for Danmark, og dels vil

det også have effekt, hvis Tyrkiet f.eks. kom med i Schengen - fri bevægelighed ind over grænserne; at man kommer ind og

får fuld gavn af den fri bevægelighed. Det vil jo i den grad være et spørgsmål, om danskerne tør løbe risikoen for en stor 

tyrkisk indvandring til Danmark.

Hvis Socialistisk Folkeparti ikke mener, at der er noget at være bekymret for, kan man vel godt gå ud og argumentere for 

eller imod de synspunkter, man har, og så lade det være op til vælgerne i sidste ende at beslutte, om de synes, det er den 

rigtige vej at gå eller ej.
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Kl.13:45  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:45  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg vil godt sige, at vi ikke er bange for vælgerne. Vi kan sagtens gå ud og argumentere, men problemet er, om vi får en 

debat, der afspejler det afstemningstema, der bliver. For det kan blive sådan en trussel om en kæmpe indvandring, altså 

forskellige vurderinger af fremtiden, som vil være svære for befolkningen at vurdere på baggrund af sådan en 

optagelsestekst. F.eks. gælder det for de lande, vi senest har optaget, at Schengen jo er udskudt, og at der er betingelser 

kombineret med optagelserne. Det vil blive svært at vurdere, og så vil det blive sådan en slags: »hvem tror det ene, hvem 

tror det andet-kampagne.« Den kan være svær at få til at blive frugtbar.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Søren Krarup for en kort bemærkning.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg havde i søndags den spændende oplevelse at være inviteret til et møde hos Radikal Ungdom, hvor jeg diskuterede 

forsvarspolitik med hr. Morten Helveg Petersen. Det var meget hyggeligt og fredeligt, men på et tidspunkt kom vi naturligvis 

til at tale en del om Afghanistan, dvs. om muligheden for at Danmark med sin indsats dér kunne skabe et demokrati, hvad 

jeg betvivlede. Jeg får lyst til i forlængelse af det, fru Hanne Agersnap har sagt hidtil, at spørge hende: Vil fru Hanne 

Agersnap fortælle mig, om der findes noget muslimsk demokrati i denne verden?

  

75

Kl.13:46  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.

  

76

Kl.13:46  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg kan ikke stå her på talerstolen og i tankerne gennemgå alle lande, men det kan godt være, at Tyrkiet er det nærmeste,

vi kommer. Jeg må indrømme, at jeg ikke lige kan få tænkt det igennem i denne pressede situation.
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Kl.13:47  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Søren Krarup.

  

78

Kl.13:47  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Så vil jeg være så fræk at fortsætte med den spændende debat med de radikale unge mennesker, for der blev Tyrkiet 

nemlig også nævnt som eksempel på et demokrati, og der var jeg altså også så fræk at spørge dem: Kender I noget til 

Kemal Atatürk? Kender I noget til det, han foretog med Tyrkiet i 1923? Det var nemlig nok, kan man sige, et sekulært 

styre, men det var et militærdiktatur, dvs. at der var en ophævelse af enhver form for demokrati. Det havde aldrig eksisteret i

Tyrkiet, og det kom i hvert fald ikke til at eksistere i 1923. Og det eksisterer jo for så vidt heller ikke i dag.

Forholdet er jo, at 98 pct. af Tyrkiets befolkning er muslimer, og dog skal de af militærdiktaturet hensættes i en tilstand, 

hvor de ikke må have lov til at udtrykke det. Vil fru Hanne Agersnap ikke give mig ret i, at Tyrkiet heller ikke er noget som 

helst eksempel på et demokrati?
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Det er i hvert fald ikke et demokrati, som jeg ønsker det. Der mangler pluralisme, der mangler ytringsfrihed, 

menneskerettigheder; der er en masse problemer, som bl.a. er nogle af dem, man sætter op i processen og i debatterne 

med EU-Kommissionen med henblik på optagelse, sådan at Tyrkiet netop kan udvikle sig til det pluralistiske demokrati, 

som medlemsstaterne i EU er.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så har hr. Per Clausen bedt om en kort bemærkning.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Per Clausen (EL):

Jeg vil bare spørge fru Hanne Agersnap, om hun ikke er enig med mig i, at forsøget på at opstille en hovedmodsætning 

mellem de sekulære og de islamistiske i forhold til Tyrkiet jo netop skygger for den interessante debat, hr. Søren Krarup 

prøvede at rejse her til sidst, nemlig om, hvorvidt der foregår en demokratisk udvikling eller ej i Tyrkiet? Det, vi burde 

diskutere og interessere os for, burde jo være, hvordan vi udviklede demokratiet, hjalp de demokratiske kræfter i Tyrkiet 

med at udvikle demokratiet.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jo, og mange tak til spørgeren, fordi han formulerer det så pænt. Jeg prøvede netop at sige, at jeg synes, vi skal fokusere 

på, hvor de demokratiske bevægelser, de demokratiske holdninger er i Tyrkiet, og ikke på, hvor de islamiske og sekulære 

bevægelser er.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Næste ordfører er fru Helle Sjelle fra De Konservative.
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Kl.13:49  
Ordfører

(Ordfører)

Helle Sjelle (KF):

Det er jo ikke første og det er nok heller ikke sidste gang, vi på foranledning af Dansk Folkeparti skal diskutere et eventuelt 

tyrkisk medlemskab af EU. Der skal jo holdes liv i valgkampen, i hvert fald frem til juni måned, hvor der er valg til Europa-

Parlamentet. Men så kan man i hvert fald håbe, at det i det mindste stilner af derefter.

Jeg skal så også endnu en gang takke for anledningen til at gøre rede for Det Konservative Folkepartis holdning til den her 

sag.

I 2005 indledte EU optagelsesforhandlinger med Tyrkiet. Forud var gået mange års forberedelser og reformer i Tyrkiet, der 

ansøgte om medlemskab af EF allerede i 1987. Reformarbejdet går dog endnu flere år tilbage. Allerede i 1963 underskrev 

de seks EF-lande og Tyrkiet Ankaraaftalen. Den betød, at Tyrkiet skulle tilpasse sig EU’s indre marked, bl.a. ved at 

tyrkiske arbejdstagere under bestemte vilkår fik lov til at arbejde i de daværende EF-lande. Tyrkiet har altså længe 

orienteret sig mod EF og nu mod EU, hvilket har været årsag til betydelige ændringer af det tyrkiske samfund. Det er også 

sket i løbet af de her år.

Men der er slet ikke for os Konservative nogen tvivl om, at der endnu er langt igen for Tyrkiet. Københavnskriterierne er det 

væsentligste grundlag, som Kommissionen løbende vurderer Tyrkiet ud fra. Helt overordnet er der tre kriterier, nemlig det 

politiske, det økonomiske og kriteriet om overtagelse af EU’s samlede regelsæt. Det politiske kriterium kræver demokrati, 

retsstat, menneskerettigheder og beskyttelse af mindretal. Som nævnt af udenrigsministeren tidligere vurderer 

Kommissionen, at Tyrkiet i tilstrækkelig grad opfylder det kriterium. Alligevel er der dog i høj grad - og det vil jeg gerne slå 

fast - plads til forbedringer. Ytringsfrihed og religionsfrihed er gode eksempler på rettigheder, som endnu ikke beskyttes 

kompromisløst i det tyrkiske samfund. Det vil kræve en holdningsændring, som EU kan være med til at fremme.

I 2006 har EU også kritiseret Tyrkiet for ikke at leve op til det økonomiske kriterium. Det skyldtes stridighederne om 

Cypern, der har fået Tyrkiet til ikke at udvide toldunionen med EU til også at omfatte de nye medlemslande. EU’s kritik er 

ikke blot snak, men er blevet fulgt op af sanktioner. Dele af optagelsesforhandlingerne er simpelt hen stoppet, indtil EU i år 

vil genoverveje dem.

Det er altså efter vores opfattelse indlysende, at Tyrkiet mangler at levere en lang række resultater, før et medlemskab kan 

komme på tale. De mange år, Tyrkiet allerede har ventet, viser med al ønskelig klarhed, at EU ikke giver ved dørene. Ingen 

ønsker at forbarme sig over Tyrkiet, blot fordi landet har ventet længe. Jeg kan derfor heller ikke helt forstå Dansk 

Folkepartis store bekymring for forhandlingerne med EU. Tror Dansk Folkeparti virkelig, at Tyrkiet bliver lukket ind, før de 

lever op til Københavnskriterierne, bare fordi Tyrkiet skal med?

Som udenrigsministeren allerede tidligere har påtalt, vil Tyrkiet være et helt anderledes og vestligt samfund, hvis det på et 

tidspunkt til punkt og prikke opfylder de her krav. I Det Konservative Folkeparti bakker vi derfor fuldt op om regeringens og 

folketingsflertallets åbne og afventende holdning til optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet. Vi kan ikke på forhånd 

forudsige, hvorvidt landet på et tidspunkt ude i fremtiden vil leve op til EU’s fornuftige og nødvendige kriterier. Til gengæld 

kan vi sige, at Tyrkiet lige nu - lige nu, hvor vi står her - er et godt stykke fra at leve op til de kriterier og dermed også et 

godt stykke fra medlemskab af EU. Vi ønsker naturligvis ikke i Det Konservative Folkeparti - og det vil jeg gerne 

understrege - at Tyrkiet bliver medlem af EU, før landet er klar til EU og EU er klar til Tyrkiet. 
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Kl.13:53  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:53  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg synes, at det er meget skarpsindigt lige til sidst at få slået fast, at Tyrkiet ikke kan blive medlem af EU, før Tyrkiet er 

klar! Jeg går ud fra, at det må være et krav, der gælder for alle europæiske lande, ellers ville der i hvert fald være noget 

mærkeligt over det, og derfor er det måske i virkeligheden også lidt overflødigt at gentage det og gøre det til et så 

gennemgående argument i hele sin retorik.

Jeg tror så aldrig, at Tyrkiet bliver medlem, fordi Tyrkiet i øjeblikket bevæger sig i den helt gale retning. Landet er i gang 

med en islamisering fra top til bund, og det er i virkeligheden det, der er det dybt bekymrende, for hvordan reagerer Tyrkiet 

på de forhandlinger, der i øjeblikket finder sted? Sagen er jo den, at hvis man orienterer sig i de tyrkiske medier, i den 

tyrkiske debat, kan man se, at de krav, som EU stiller til Tyrkiet med hensyn til ligestilling, menneskerettigheder, 

demokrati, ytringsfrihed osv., helt generelt for mange tyrkere virker som en rød klud i ansigtet. De betragter det nærmest 

som en fornærmelse mod den nationale stolthed.

Derfor er spørgsmålet ikke så meget, om Tyrkiet nogen sinde bliver medlem - det tror jeg faktisk aldrig nogen sinde sker - 

men derimod, hvilken skadevirkning det har på samarbejdet og naboskabet mellem EU og Tyrkiet, at man bliver ved med at

bilde folk ind, at de kan få noget, som de tydeligvis ikke selv vil levere det nødvendige for at gøre sig klar til at få.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Helle Sjelle (KF):

Det er åbenbart overhovedet ikke overflødigt, at vi skal gentage det gang på gang, for det lader jo ikke til, at Dansk 

Folkeparti har forstået budskabet, men vi gentager det gerne en gang til: Vi mener ikke, at Tyrkiet skal være medlem af 

EU, før Tyrkiet er klar til EU, og før EU er klar til Tyrkiet. Det vil sige, at Tyrkiet skal leve op til de krav, der bliver stillet. Det 

er det, der er budskabet herfra, og det vil det også være de næste gange, Dansk Folkeparti rejser de her debatter om 

Tyrkiets udvikling.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg er ked af at have stillet et spørgsmål uden for det på forhånd skrevne manuskript, men jeg vil alligevel gerne gentage 

det.

Lad os nu lade være med at fokusere på, om Tyrkiet kommer med eller ej. Lad os nu fokusere på, hvilken betydning det har

for Tyrkiet, at man bliver ved med at sige til tyrkerne, at de på et eller andet tidspunkt, når de opfylder kriterierne, kommer 

med, og at man så bliver ved med at komme med nye kriterier. Lad os prøve at fokusere på, hvordan det bliver modtaget i 

den tyrkiske offentlighed og den tyrkiske debat, at man hele tiden stiller krav, som jo i hvert fald i forhold til kønnenes 

ligestilling, demokrati, ytringsfrihed - i parentes bemærket Muhammedtegninger - og en lang række andre ting bliver 

betragtet som en fornærmelse, altså som noget, der gør, at de bevæger sig længere væk fra EU. Er det noget, der fremmer

den broderlighed imellem Danmark og EU og Tyrkiet, som Det Konservative Folkeparti og sådan set også Dansk Folkeparti

gerne vil have, eller er det i virkeligheden noget, der gør, at parterne rykker længere væk fra hinanden?

Jeg håber, at fru Helle Sjelle kan bevæge sig lidt ud over det, hun sagde i sin ordførertale, og også svare på det, som jeg 

spørger om.
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Kl.13:56  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:56  
Kort bemærkning

Helle Sjelle (KF):

Det kan nogle gange være lidt svært, fordi spørgsmålene går i alle mulige og umulige retninger, men jeg skal dog gøre mit 

bedste.

Jeg synes bestemt ikke, at EU skal lade være med at stille krav eller stille Tyrkiet i udsigt, at de eventuelt på et tidspunkt 

kan blive medlem. Jeg synes bare også, at det er nødvendigt og væsentligt at sige til Tyrkiet: Der er nogle krav, som I bliver

nødt til at leve op til, og de krav slækker vi ikke på, heller ikke selv om I synes, at det er nogle besværlige krav; hvis I vil 

være med i det her fællesskab, så er der nogle krav, som I er nødt til at leve op til.

Hvis Tyrkiet, og det synes jeg da er væsentligt, vælger at sige, at de ikke vil leve op til kravene og ikke vil være med, er det 

jo Tyrkiets valg. Det er jo ikke sådan, at vi fra EU siger, at vi under alle omstændigheder vil have Tyrkiet med. Det er da i 

høj grad også op til dem selv, om de ønsker at leve op til de krav.
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Kl.13:57  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Næste ordfører er hr. Niels Helveg Petersen, Radikale.
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Kl.13:57  
Ordfører

(Ordfører)

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg vil gerne starte med at sige tak til udenrigsministeren. Jeg var meget enig i de betragtninger, som udenrigsministeren 

fremførte. Og lad mig sige med det samme, at jeg og Det Radikale Venstre selvfølgelig kan stemme for det af hr. Michael 

Aastrup Jensen fremsatte forslag til vedtagelse, som er genbrug, men som jo på en udmærket måde stadig væk er rigtigt.

Det er sagt hele vejen igennem i denne debat: Tyrkiet opfylder i dag ikke betingelserne for medlemskab. Tyrkiet opfylder 

ikke Københavnskriterierne, og det ved tyrkerne godt selv; det ved man selvfølgelig, det ved vi i EU. Og først når Tyrkiet 

opfylder Københavnskriterierne, kan der blive tale om medlemskab. Det vil sige, at det Tyrkiet, der engang bliver medlem, er

et andet Tyrkiet end det, vi kender i dag.

Så vil jeg føje til, at man jo ikke altid skal se vanskelighederne. Man skal også se mulighederne, og man skal ikke mindst 

se på de muligheder, der ligger i et tyrkisk medlemskab i forhold til at stabilisere et af de mest urolige hjørner i verden. Et 

Tyrkiet, der opfylder Københavnskriterierne, er medlem af EU og er medlem af NATO, kan have en i høj grad stabiliserende 

rolle at spille i dette urolige hjørne af verden. Bl.a. kan det også have betydning for udviklingen i Mellemøsten, da Tyrkiet jo 

traditionelt, på trods af at det altså overvejende er et muslimsk land, har et rigtig godt forhold til Israel.

Perspektivet om EU-medlemskab er en stor støtte til de kræfter i Tyrkiet, der ønsker demokratisering og ønsker 

modernisering af det tyrkiske samfund. At smække døren i for Tyrkiet ville have meget negative følger for den politiske, 

demokratiske udvikling i Tyrkiet, det er jeg helt overbevist om. Og lad mig så sige, at vi aldrig her i Danmark har afholdt 

folkeafstemninger, når vi skulle optage nye medlemmer i EU, og det synes jeg heller ikke kan komme på tale, når det 

drejer sig om Tyrkiet.

Så undrede jeg mig over en enkelt bemærkning fra hr. Jesper Langballe i debattens forløb. Hr. Jesper Langballe sagde, at 

historien bevæger sig langsomt. Jeg må altså sige, at min oplevelse af historiens gang inden for de sidste 18 år, siden 

1990, ikke er, at historien har bevæget sig langsomt, men at historien har bevæget sig utrolig hurtigt. Især når det drejer 

sig om udvidelse af de vesteuropæiske institutioner, især når det drejer sig om udvidelsen af EU og udvidelsen af NATO, 

har vi igennem de sidste 18 år oplevet en revolutionær udvikling i Europa. Europa ser i dag fuldstændig anderledes ud, end 

det gjorde i 1990, da kommunismen brød sammen, så jeg undrede mig lidt over den, synes jeg, historieløse betragtning.
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Kl.14:01  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.14:01  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Hr. Helveg Petersen omtalte den positive udvikling i Tyrkiet, som den igangværende optagelsesproces har afstedkommet. 

Der vil jeg bare gerne spørge, om hr. Niels Helveg Petersen betragter det som entydigt positivt for det tyrkiske demokrati, at

det parti, AKP, hvis program og ledelse er blevet kendt i strid med forfatningens sekulariseringsprincipper, tordner frem. 

Ved de seneste valg, parlamentsvalg, præsidentvalg og forventelig også på søndag til lokalvalg, har det pågældende parti 

vundet mere og mere terræn. Og når partiet samtidig altså ved forfatningsdomstolen er blevet kendt i strid med de 

demokratiske grundprincipper i Tyrkiet selv, er det så udtryk for, at Tyrkiet bevæger sig i den rigtige retning?
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Kl.14:02  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:02  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg sagde faktisk ikke noget om den positive udvikling i Tyrkiet. Jeg sagde, at det ville være et tilbageslag for de 

progressive kræfter i Tyrkiet, hvis EU smækkede døren i for næsen af Tyrkiet. Det var det, jeg sagde.

Udviklingen i Tyrkiet er ikke entydigt gået i den rigtige retning. Der sker mange ting i Tyrkiet, som er positive, og ikke 

mindst skal vi være opmærksomme på, at tyrkisk økonomi altså er en meget, meget stærk og meget levende økonomi, der

jo helt og fuldt lever op til de krav, man økonomisk set kan stille til et medlem af EU.

Men det er ikke entydigt positivt. Der er store spændinger i Tyrkiet, og der er undertiden tilbageslag. Jeg kan jo bare ikke 

se, at det skulle være noget specielt tilbageslag, at den tyrkiske højesteret blander sig i det her og siger, hvad de mener 

om regeringspartiet. Det er da tværtimod et udtryk for en vis styrke, for demokratisk styrke, at der er en domstol, der kan 

gå på tværs af den siddende regering. Det er jo et princip, vi jo altså også hylder i Danmark, selv om det ikke står i den 

danske grundlov.
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Kl.14:03  
Kort bemærkning

 

Formanden

Formanden

Morten Messerschmidt (DF)

Formanden

Udenrigsministeren (Per Stig Møller)

Formanden

Morten Messerschmidt (DF)

Formanden

Formanden

Formanden

Michael Aastrup Jensen (V)

Formanden

Morten Messerschmidt (DF)

Formanden

Michael Aastrup Jensen (V)

Formanden

Morten Messerschmidt (DF)

Formanden

Michael Aastrup Jensen (V)

Formanden

Kamal Qureshi (SF)

Formanden

Michael Aastrup Jensen (V)

Formanden

Kamal Qureshi (SF)

Formanden

Michael Aastrup Jensen (V)

Formanden

Jesper Langballe (DF)

Formanden

Jesper Langballe (DF)

Formanden

Michael Aastrup Jensen (V)

Formanden

Jesper Langballe (DF)

Formanden

Michael Aastrup Jensen (V)

Formanden

Yildiz Akdogan (S)

Formanden

Morten Messerschmidt (DF)

Formanden

Yildiz Akdogan (S)

Formanden

Morten Messerschmidt (DF)

Formanden

Yildiz Akdogan (S)

Formanden

Hanne Agersnap (SF)

Formanden

Morten Messerschmidt (DF)

Formanden

Hanne Agersnap (SF)

Formanden

Morten Messerschmidt (DF)

Formanden

Hanne Agersnap (SF)

Formanden

Jesper Langballe (DF)

Formanden

Hanne Agersnap (SF)

Formanden

Jesper Langballe (DF)

Formanden

Hanne Agersnap (SF)

Formanden

Martin Henriksen (DF)

Formanden

Hanne Agersnap (SF)

Formanden

Martin Henriksen (DF)

Formanden

Hanne Agersnap (SF)

Formanden

Søren Krarup (DF)

Formanden

Hanne Agersnap (SF)

Formanden

Søren Krarup (DF)

Formanden

Hanne Agersnap (SF)

Formanden

Per Clausen (EL)

Formanden

Hanne Agersnap (SF)

Formanden

Helle Sjelle (KF)

Formanden

Morten Messerschmidt (DF)

Formanden

Helle Sjelle (KF)

Formanden

Morten Messerschmidt (DF)

Formanden

Helle Sjelle (KF)

Formanden

Niels Helveg Petersen (RV)

Formanden

Morten Messerschmidt (DF)

Formanden

Niels Helveg Petersen (RV)

Formanden

Side 4 / 41

http://www.ft.dk/samling/20081/forespoergsel/f24/beh1/5/forhandling.htm?startItem=
http://www.ft.dk/samling/20081/forespoergsel/f24/beh1/6/forhandling.htm?startItem=


Folketinget, Christiansborg
1240 København K.
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F 24  Om udviklingen i Tyrkiet

Af Morten Messerschmidt (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Peter

Skaarup (DF)

Til udenrigsministeren

Per Stig Møller (KF)

Samling:  2008-09

Status:  Foretaget

 

Vis alle indlæg
Ordførertaler

Forhandlinger

Møde nr.70, torsdag 26.03.2009

Vil udenrigsministeren redegøre for den aktuelle udvikling i Tyrkiet, herunder de interne kampe mellem den islamiske regering og de 

sekulære kræfter, og i det lys give sin vurdering af, om udenrigsministeren finder, at Tyrkiet bevæger sig i retning af eller væk fra EU?

Vis oversigt over samtlige taler

0

  
Kort bemærkning

Det næste punkt på dagsordenen er:

13) Forespørgsel nr. F 24:

Forespørgsel til udenrigsministeren:

Vil udenrigsministeren redegøre for den aktuelle udvikling i Tyrkiet, herunder de interne kampe mellem den islamiske 

regering og de sekulære kræfter, og i det lys give sin vurdering af, om udenrigsministeren finder, at Tyrkiet bevæger sig i 

retning af eller væk fra EU?

Af Morten Messerschmidt (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard 

(DF) og Peter Skaarup (DF).

(Anmeldelse 13.01.2009. Fremme 20.01.2009).
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Kl.11:43  
Kort bemærkning

Formanden:

Den første, der får ordet, er hr. Morten Messerschmidt som ordfører for forespørgerne for at begrunde forespørgslen. 

Værsgo.
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Kl.11:43  
Kort bemærkning

Begrundelse

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand. Efter at have gennemgået nogle af de fatale konsekvenser af allerede gennemførte udvidelser vender vi altså 

blikket imod en af de nok mest opsigtsvækkende forhandlinger, som i øjeblikket pågår med et land, som ønsker 

medlemskab af EU, nemlig Tyrkiet. Jeg og Dansk Folkeparti er af den opfattelse, at det fra starten af har været en fatal 

misforståelse overhovedet at indlade sig på optagelsesforhandlinger med et land, der kulturelt, politisk, historisk og på 

mange andre områder afviger så mærkbart fra kernelandene, fra medlemslandene i EU, at vi nærmest dagligt oplever 

forskellene, konflikterne, problemerne ved at skulle få to så forskellige størrelser til overhovedet at passe sammen, og at det

i virkeligheden i højere grad fører til, at de to parter så at sige flytter sig bort fra hinanden, end det, der oprindelig var tanken:

at man skulle forsøge at forene.

Vi har et godt samarbejde med Tyrkiet i Europarådet og i NATO og i andre sammenhænge, men de fleste vil efterhånden 

kunne se, at det, der foregår i øjeblikket i Tyrkiet, er en regulær islamisering, hvor AK-partiet med premierminister Erdogan 

og præsident Gül i spidsen område for område - undervisningssektoren, administrationen, justitsvæsenet og en lang række

andre sektorer - er i gang med en islamisering af landet, som hverken er til Tyrkiets fordel eller til EU’s fordel. Det er derfor 

vores opfattelse, dels at vi i Folketinget løbende skal have en debat om, hvordan udviklingen i Tyrkiet nu engang er, dels at 

regeringen bør tilsikre, at uanset hvad der sker, vil Tyrkiet aldrig kunne blive medlem af EU, uden at danskerne bliver spurgt 

ved en folkeafstemning, dels at man skal overveje, om det overhovedet er fornuftigt i forhold til relationen Tyrkiet og EU 

imellem at fortsætte med forhandlingerne.

Det er på den baggrund, at vi ønsker den her forespørgsel.
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Kl.11:45  
Kort bemærkning

Formanden:

Ja tak. Så er det udenrigsministeren til besvarelse.
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Kl.11:46  
Ordfører

Besvarelse

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

EU har haft optagelsesforhandlinger med Tyrkiet siden 2005. Reformtempoet i landet har været svingende - det er der ingen

grund til at lægge skjul på - men den tyrkiske regering har som sin erklærede målsætning at tilnærme Tyrkiet EU og EU's 

standarder. Det vil jo selvsagt være i både EU's og Danmarks interesse, så det er en proces, som vi støtter.

Ifølge den tyrkiske forfatning er Tyrkiet et sekulært samfund med en klar adskillelse mellem stat og religion. 

Regeringspartiet, AKP, har islamiske rødder, men det afviser selv at være islamisk orienteret. Det er sandt, at der i det 

tyrkiske samfund er kredse, der frygter, at AKP-regeringen bevæger landet væk fra princippet om adskillelse af stat og 

religion. AKP lægger selv vægt på, at Tyrkiets strategiske orientering er mod Europa, og partiet har, siden det kom til 

magten i 2002, arbejdet for landets tilnærmelse til EU. Det registrerede vi jo navnlig i perioden fra 2002 til udgangen af 

2005, hvor reformtempoet var særlig højt.

AKP fik ved det seneste valg i 2007 cirka 46 pct. af stemmerne, og partiet fortsatte på det grundlag med at have 

regeringsansvaret. Desuagtet har domstolene været opmærksomme på AKP's islamiske rødder for at sikre, at Tyrkiet 

forbliver sekulært. Sidste år behandledes således en sag imod AKP, og den meget omtalte lukningssag mod AKP kostede

jo rent faktisk meget politisk energi og opmærksomhed og satte reformtempoet ned i forhold til det, som EU forlangte.

Men sagen blev afsluttet i 2008, ved at den tyrkiske forfatningsdomstol konkluderede, at AKP havde været centrum for 

antisekulære aktiviteter, men domstolene undlod at skride til lukning at partiet. Sagen tydeliggjorde konflikten mellem stat 

og religion i det tyrkiske samfund, og den satte som sagt reformprocessen i stå i en lang periode. Og så vil jeg selvfølgelig 

gerne tilføje, som jeg også sagde dengang, at partilukninger i et demokrati bør være noget ganske exceptionelt og være i 

overensstemmelse med Venedigkriterierne, som Europarådet jo arbejder med. Siden lukningssagen i 2008 har valgkampen 

op til lokalvalget den 29. marts 2009 igen afledt opmærksomheden noget fra EU-processen.

Grundlaget for EU's optagelsesforhandlinger med Tyrkiet er som bekendt Københavnskriterierne og den opstrammede 

forhandlingsramme, som er fastlagt af Rådet for Den Europæiske Union. Den danske holdning til optagelsesforhandlinger 

med Tyrkiet er klar, og den har jo også et bredt flertal i Folketinget bag sig og blev bekræftet den 2. maj 2006. 

Målsætningen er et tyrkisk medlemskab af EU, men forhandlingerne er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på 

forhånd, og hvor der også skal tages hensyn til EU's evne til at optage nye medlemmer på det tidspunkt, hvor beslutningen 

skal træffes. Tyrkiet kan først blive medlem af EU, når alle betingelser for medlemskab er opfyldt og EU altså er klar.

Europa-Kommissionen konkluderede i den seneste fremskridtsrapport for Tyrkiet fra november 2008, at landet har forbedret 

sin evne til at leve op til forpligtelserne ved et EU-medlemskab. Tyrkiet opfylder fortsat, siger Kommissionen, i tilstrækkelig 

grad det politiske Københavnskriterium.

Der er sket visse fremskridt i forhold til ytringsfriheden, bl.a. gennem en ændring af artikel 301 i straffeloven, og forholdene 

for de ikkemuslimske trossamfund er forbedret gennem vedtagelse af lov om stiftelser, men implementeringen af 

reformtiltagene halter desværre bagefter i flere tilfælde.

På det udenrigspolitiske område fremhævede Kommissionen i øvrigt Tyrkiets aktive rolle i særlig Mellemøsten og 

Kaukasus, hvor der jo er bevægelse i positiv retning.

EU-Kommissionen peger på, at en væsentlig udfordring for Tyrkiet er at få gennemført en forfatningsreform og en reform af 

justitsvæsenet. Derudover skal Tyrkiet fremme menneskerettighederne, bl.a. ytringsfriheden og religionsfriheden, og den 

civile kontrol med militæret skal styrkes.

Tyrkiet lever desuden endnu ikke op til sine forpligtelser i henhold til den såkaldte Ankaraprotokol. Den protokol udvider sin 

toldunion mellem EU og Tyrkiet til også at omfatte de nye EU-medlemslande, herunder Cypern. Tyrkiet har endnu ikke 

ophævet sine restriktioner på transport- og havnefaciliteter i forhold til Cypern. EU blev i 2006 enig om, at dette skulle have 

konsekvenser, og det blev bl.a. besluttet, at 8 ud af de 35 forhandlingskapitler skulle fastfryses. EU vil tage spørgsmålet om

Ankaraprotokollen op til fornyet overvejelse til efteråret 2009. Tyrkiet modsætter sig gennemførelse af Ankaraprotokollens 

forpligtelser, fordi de ikke ønsker at tage et skridt, som de mener kan tolkes som en de facto tyrkisk anerkendelse af 

republikken Cypern.

I den seneste tid er der sket både fremskridt og tilbageskridt. Et helt nyt og positivt fremskridt er åbningen af en ny kurdisk 

tv-kanal på nationalt tv, TRT 6. Men på andre punkter er der i 2008 efter alt at dømme sket tilbageskridt, f.eks. har nogle 

ngo'er rapporteret om flere sager vedrørende tortur og mishandling i 2008 end året før. Det er selvfølgelig meget alvorligt, og 

det må den tyrkiske regering få rettet op på.

Alt i alt står Tyrkiet således over for en række udfordringer, der skal tackles, inden landet overhovedet kan komme i 

betragtning som medlem af EU. Men skulle Tyrkiet få gennemført alle disse reformer, få gennemført hele den proces, som 

vi forlanger af Tyrkiet, og som Tyrkiets regering selv er indstillet på at gennemføre, og skulle Tyrkiet så derigennem blive 

klar til EU og EU samtidig blive klar til Tyrkiet, så er det givet, at Tyrkiet jo til den tid vil være et helt andet land end det, vi 

kender i dag, og som Dansk Folkeparti altid forholder sig til. Så vil de forhold, som Dansk Folkeparti med megen ret 

anfægter, nemlig være fortid.

Den tyrkiske regering har tilkendegivet, at den ønsker at sætte fart på EU-reformprocessen efter lokalvalget den 29. marts. 

Premierminister Erdogan har udnævnt en ny EU-chefforhandler, som kan koncentrere sig om EU-udvidelsesforhandlingerne 

og virke som en indpisker i reformprocessen, således at disse fejl og mangler bliver rettet hurtigere. Og det vil jo så 

forhåbentlig bidrage til at skabe et nyt momentum.

Ifølge AKP-regeringen selv vil et af de første tiltag efter lokalvalget være at skabe enighed om forfatningsændringer, og det 

kan vi jo kun tilskynde den tyrkiske regering til at gøre. EU er i løbende dialog med Tyrkiet, bl.a. i forbindelse med EU-

optagelsesprocessen. Danmark har også tætte bilaterale kontakter til landet, og under mit besøg i Tyrkiet sidste år 

drøftede jeg naturligvis bl.a. optagelsesforhandlingerne med udenrigsministeren, Babacan. Et af de punkter, jeg lagde vægt 

på, var vigtigheden af at få fart på reformprocessen, især reformer relateret til menneskerettighederne.

Lad mig så slå fast: Tyrkiets vej mod EU er lang og besværlig. Tyrkiet skal gennemføre en omfattende reformproces. Det 

centrale er, at Tyrkiet selv ønsker en tilnærmelse til EU. Det er også i både EU's og Danmarks interesse, at Tyrkiet udvikler

sig i retning af EU. Kommer landet igennem de nødvendige reformer, vil det være et helt andet land, end vi kender i dag. 

Men det vil tage mange år, før Tyrkiet når det punkt, og det vil først være til den tid, vi skal tage endelig stilling til et tyrkisk 

medlemskab af EU.

Her og nu har vi fokus på Tyrkiets tilnærmelse til EU og den tyrkiske reformproces, og det er en reformproces, vi alle, også 

Dansk Folkeparti, naturligvis må være interesseret i fortsætter og accelererer.
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Kl.11:53  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak til udenrigsministeren for besvarelsen.

Så går vi til forhandlingen, og den første, der får ordet, er hr. Morten Messerschmidt som ordfører for forespørgerne.
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Kl.11:53  
Kort bemærkning

Forhandling

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand. Hvorfor minder udenrigsministerens ord mig slående om Chamberlains betragtninger efter sin fredsaftale med

Hitler, peace in our time, troen på, at blot man har et papir, hvorpå der står fred, så får man fred? Det gør de, fordi det er 

præcis den samme situation, vi befinder os i med hensyn til den tyrkiske regering, som naturligvis alt andet lige er et noget

mere venligt stemt regime end det, som Chamberlain havde indgået en aftale med.

Man tror, hvis man skal blive i sprogbruget, på unifying i vores tid, på forening i vor tid med noget, som grundlæggende er 

fuldstændig uforeneligt. Og jeg undrer mig over, at udenrigsministeren næsten ikke, for ikke at sige slet ikke, svarer på den

del af forespørgslen, som handler om, hvorvidt Tyrkiet i øjeblikket bevæger sig bort fra EU eller i retning af EU. Han berører 

overhovedet ikke den islamiseringsproces, som i øjeblikket er i gang under AK-regeringen - ud over dommen fra højesteret. 

Udenrigsministeren berører selvfølgelig forfatningsændringen og siger, at den er positiv. Men er det ubetinget positivt, at AK-

regeringen som led i sit islamiske kvindesyn nu mener, at kvinder skal ind i en særlig bestemmelse i forfatningen, som 

handler om sådan særlig beskyttelsesværdige grupper, herunder børn, handicappede og lignende?

Er det i virkeligheden ikke et forslag, som ligger fuldstændig i forlængelse af det, vi for få år siden hørte fra samme Erdogan,

om sex uden for ægteskab, der også skulle være kriminelt, forudsat at man altså var gift med en anden? Det er fuldstændig

den samme islamiske tankegang, som vi her ser fra Erdogans parti, som når Erdogan udsteder censurforbud mod 

videnskabelige magasiner, der bringer et billede af Charles Darwin på forsiden, fordi han efter regeringens opfattelse har 

været grundlaget for den kreationisme, som man betragter som i strid med islam. Eller hvorfor nævner man ikke de 254 

journalister, som alene sidste år blev retsforfulgt af regeringen, heraf 44 alene efter den artikel 301, som udenrigsministeren 

nævner, men som det tyrkiske retsvæsen altså stadig væk forholder sig til, bruger, anvender, sigter og dømmer folk efter?

Tyrkiet er på vej væk fra EU. Man har ligestillet de islamiske og de sekulære skoler, når det kommer til optag på 

universiteterne. Man har fjernet det gamle forbud mod det islamiske hovedtørklæde, som går helt tilbage til kemalismens 

start, helt tilbage til tiden lige efter første verdenskrig. Man har på linje med det, der foregår i alle andre muslimske lande, 

valgt at forbyde restauranter at udskænke alkohol i 62 ud af Tyrkiets 81 provinser. Område for område minder Tyrkiet mere 

om det Mellemøsten, vi kender, end om det EU, vi nu engang er.

Derfor er vi i Dansk Folkeparti voldsomt skeptiske over for at fortsætte den optagelsesproces, man har sat i gang. Og vi 

insisterer på, at hvis man vil dette ideologiske projekt, må det i det mindste sikres, at befolkningerne får det endelige ord. 

Lige så vel som at præsident Sarkozy i Frankrig har lovet franskmændene en folkeafstemning, bør den danske regering 

også love danskerne, at hvis man fortsætter med dette hovedløse projekt, jamen så bliver det danskerne, der får den 

endelige afgørelse ved en folkeafstemning. Det er det eneste rigtige.

Jeg skal derfor her indledningsvis på vegne af Dansk Folkeparti fremføre følgende:

Forslag til vedtagelse 

»Folketinget konstaterer, at Tyrkiet med sit historiske, politiske og kulturelle baggrund afviger mærkbart fra de øvrige af 

EU’s medlems- og ansøgerlande. Endvidere konstaterer Folketinget, at Tyrkiet igennem de seneste år har gennemgået en 

udvikling væk fra det sekulære udgangspunkt, idet der henvises til forholdene for minoriteter, for ytringsfriheden, for 

ligestillingen og for demokratiet.

På den baggrund opfordrer Folketinget regeringen til i EU at modarbejde processen med henblik på optagelse af Tyrkiet i 

EU og kræver, at regeringen som led i en eventuel optagelse af Tyrkiet som medlem af EU udskriver folkeafstemning 

herom.«

(Forslag til vedtagelse nr. V 48).

Tak, formand.
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Kl.11:58  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak. Dette oplæste forslag til vedtagelse vil indgå i Folketingets videre forhandlinger.

Jeg skal her udsætte mødet. Mødet genoptages kl. 13.00.
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Kl.11:58  
Kort bemærkning

:

Mødet er udsat. (Kl. 11:58).
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Kl.13:06  
Kort bemærkning

Forhandling

Formanden:

Mødet er genoptaget.

Vi er ved forhandlingen, og den næste ordfører under F 24 er hr. Michael Aastrup Jensen. Værsgo.

  

Vis alle (6) indlæg i denne gruppe
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Kl.13:07  
Ordfører

(Ordfører)

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg vil indledningsvis gerne have lov til at slå fast, at i spørgsmålet om Tyrkiets mulige optagelse i EU, er der faktisk 

opstillet en lang række helt specifikke krav, og før de er opfyldt, kan der på ingen måde blive tale om et tyrkisk EU-

medlemskab. Som det ser ud i dag skal tyrkerne flytte sig endog meget langt, hvis de på nogen måde skal gøre sig 

forhåbninger om at blive en del af Den Europæiske Union. Det er min og Venstres opfattelse, at Tyrkiet, som vi kender det i

dag, langtfra er parat til at blive en del af EU. Jeg vil godt have lov til at advare imod, at Dansk Folkeparti får lov til at kapre 

debatten for at gøre den til et spørgsmål om, hvorvidt Tyrkiet anno 2009 skal være EU-medlem. Det spørgsmål er jo 

fuldstændig uaktuelt.

Denne forespørgselsdebat er en ud af efterhånden mange debatter, hvor vi kan få lov til at høre på Dansk Folkepartis 

evindelige klagesang om, at EU er så og så dårligt, og at vi i virkeligheden ville være meget bedre tjent med en høj mur 

omkring Danmark, der kan holde omverdenen på behørig afstand. Det er som at høre en meget dårlig lp-plade, hvor 

pickuppen desværre er kørt fast i samme rille, og på pladecoveret blomstrer partiets spidskandidat til 

europaparlamentsvalget, en mand, der er så utilfreds med EU, at han partout må have et fast sæde i dets parlament. Vi 

befinder os med andre ord midt i hr. Morten Messerschmidts valgkamp, og her er spørgsmålet om Tyrkiet blot endnu et 

stykke valgflæsk, som han langer over disken til vælgerne.

Vi kan bruge Tyrkiet, men set i den sammenhæng er Tyrkiets behov for EU langt, langt større. Tyrkiet ligger som bekendt 

på grænsen mellem Europa og Asien. Af den grund har landet enorm strategisk betydning, især sikkerhedspolitisk, men 

også med hensyn til energiforsyning og handel i øvrigt. Samtidig indtager Tyrkiet en nøglerolle som diplomatisk bindeled 

mellem de stridende parter i Mellemøsten. Landet har bl.a. spillet en meget aktiv rolle i forsøget på at mægle mellem 

Syrien og Israel. Endelig er Tyrkiet en regional magtfaktor, der er med til at værne os og de øvrige lande i Mellemøsten mod

Irans islamiske terrorregime.

Men selv om Tyrkiet måske er lidt af en duks set i mellemøstlig sammenhæng, befinder landet sig stadig rigtig langt nede 

på den demokratiske skala. Der er meget langt op for overhovedet at nærme sig det niveau, som landet skal befinde sig på,

før et tyrkisk medlemskab af EU bliver realistisk. Listen over Tyrkiets fejl og mangler er alenlang, og Dansk Folkepartis 

ordfører har vi allerede hørt remse op af denne liste igen og igen, og det vil han sikkert gøre igen under debatten. Men jeg 

skal nok spare Tinget.

Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at vi i Venstre, eller for den sags skyld i EU generelt, vil se stort på Tyrkiets 

stribevis af brud på elementære menneskerettigheder eller er ligeglade med, at landet ikke efterlever internationale 

konventioner og aftaler - på ingen måde. Hvis Tyrkiet nogen sinde skal gøre sig forhåbninger om at blive en del af det gode 

selskab, skal tyrkerne og deres ledere virkelig lægge sig i selen, for de har meget, meget lang vej igen, før de er egnede til 

at blive lukket ind i varmen. Som jeg sagde indledningsvis, er EU’s principper klippefaste, dem kan der ikke forhandles om. 

På den baggrund vil jeg gerne på vegne af Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale

Venstre og Liberal Alliance fremsætte følgende:

Forslag til vedtagelse

»Folketinget bekræfter sin vedtagelse V 66 af 2. maj 2006.«

(Forslag til vedtagelse nr. V 49).

Hvis nu ikke alle tilstedeværende ved, hvad det egentlig var, vi vedtog i 2006, vil jeg gerne lige læse det op som en 

servicemeddelelse. Det var følgende:

»Folketinget konstaterer, 

- at forhandlingerne med Tyrkiet om medlemskab af Den Europæiske Union er indledt,  

- at grundlaget er Københavnskriterierne og en opstrammet og forsvarlig forhandlingsramme som fastlagt af Rådet for Den 

Europæiske Union på mødet den 3. oktober 2005, 

- at målsætningen er tyrkisk medlemskab af EU, men at forhandlingerne er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på 

forhånd, og hvor der også skal tages hensyn til EU's evne til at optage nye medlemmer (absorptionskapacitet). Folketinget 

opfordrer regeringen til fortsat at medvirke til at sikre en stram og forsvarlig forhandlingsproces med Tyrkiet.«
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Kl.13:11  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak. Vi har jo i formandskabet indført den praksis, at man ikke nødvendigvis læser et forslag til vedtagelse op, efter at 

ordføreren netop har læst det op - sådan har det jo været før - men for en god ordens skyld vil jeg gøre det her, for nu er der 

to oplæste forslag: det gamle og det nye. Jeg vil godt læse det op, for det er rimelig kort. Det, som Venstre, 

Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance har som

forslag til vedtagelse, lyder:

»Folketinget bekræfter sin vedtagelse V 66 af 2. maj 2006.«

Det er det forslag til vedtagelse, der indgår i de videre forhandlinger.

Der er ønsker om korte bemærkninger, og det er først hr. Morten Messerschmidt. Jo
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Kl.13:12  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Først må der være grund til at takke hr. Michael Aastrup Jensen om ikke andet så i hvert fald for hans opfindsomhed i 

forhold til at skrive ordførertaler. Under den tidligere debat hørte vi lidt om Morten Korch, og nu skal vi høre om hans lp-

samling. Jeg er da næsten glad for, at vi har begrænset det til to debatter i dag.

Dernæst vil jeg høre: Når nu man fra det her store flertal af partiers side vælger at trække en vedtagelse fra den 2. maj 2006

frem, altså en næsten 3 år gammel vedtagelse, vidner det så i virkeligheden ikke om, at man fra de partiers side 

overhovedet ikke interesserer sig for, hvad der foregår i Tyrkiet? For der er jo netop sket helt elementært graverende ting i 

Tyrkiet inden for de sidste 2-3 år. AK-partiet, altså regeringspartiet, er blevet kendt i strid med forfatningen, og der er en 

omfattende islamisering af samfundet i gang. Alle de ting vælger japartierne overhovedet ikke at tage stilling til, næ, man 

holder fast i det, man vedtog i 2006, og så kan alt det andet åbenbart være ligegyldigt.
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Kl.13:13  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:13  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Nu tror jeg ikke, at Dansk Folkepartis EU-ordfører helt kan lægge mig i munden, at jeg ikke havde en rimelig skarp kurs 

over for et eventuelt kommende EU-medlemskab for Tyrkiet. Det var også derfor, at jeg som en servicemeddelelse læste 

vedtagelsen fra 2006 op, hvis nu nogen skulle have glemt den, for der siger vi jo, at det er en åben proces - resultatet er 

ikke givet på forhånd - at regeringen skal føre en stram og forsvarlig forhandlingsproces osv. 

Det er altså ord, hvor vi klart siger, at Københavnskriterierne skal opfyldes fra Tyrkiets side, at man generelt skal stramme 

op i forhold til demokratiske spilleregler osv. Det sagde vi allerede dengang, og det er der selvfølgelig ikke ændret ved; det 

mener vi stadig væk, og dermed har vi også sagt, at vi ikke mener, at Tyrkiet er i mål endnu. Og som jeg også sagde i 

ordførertalen, mener vi faktisk fra Venstres side, at der er rigtig lang vej til målstregen endnu.

Så er der selvfølgelig to måder, man kan gribe det an på: Skal vi så bare lade være med at tænke mere over det, eller skal 

vi prøve at holde dem på sporet og kæmpe for, at de når i mål? Det er det, vi lægger op til fra Venstres side.
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Kl.13:14  
Kort bemærkning

Formanden:

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:14  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Det kan jo ikke tages som udtryk for andet, end at Venstre åbenbart finder, at det der med, at et parti og en regering bliver 

kendt i strid med sit eget lands forfatning, i hvert fald ikke er væsentligt nok til, at man gider bruge et par minutter på at 

indskrive det i et forslag til vedtagelse. Det er da ganske tankevækkende. Noget så fundamentalt for et demokrati, som at 

ens regering overholder forfatningen, bør da indgå i de overvejelser, som man som EU-medlemsland gør sig, i takt med at 

Tyrkiet altså forhandler.

Så vil jeg spørge i forhold til det der mantra, vi hele tiden hører og sikkert vil høre fra alle de andre copy-paste-talere her 

efterfølgende, at selvfølgelig kan Tyrkiet først komme med, når landet overholder kriterierne: Hvilket europæisk land kan 

komme med, før de overholder kriterierne? For ellers giver det svar jo ikke nogen mening. Der er jo masser af europæiske 

lande, man ikke vælger at indlede optagelsesforhandlinger med, men hvis de alle sammen bare skal med, når de opfylder 

kriterierne, hvorfor skal man så forhandle med Tyrkiet og ikke med f.eks. Aserbajdsjan og Rusland?
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Kl.13:15  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:15  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Nu er det jo sådan, vil jeg gerne sige til hr. Morten Messerschmidt, at Tyrkiet er et officielt kandidatland til EU; det er 

Aserbajdsjan ikke endnu, og det er i hvert fald en rimelig god grund til, at man ikke forhandler med Aserbajdsjan.

I forhold til Tyrkiets eventuelle kommende EU-medlemskab har vi jo klart sagt, at vi ønsker at holde dem på sporet i forhold 

til Københavnskriterierne og i forhold til, at de mangler at få ryddet op i nogle ting, bl.a. i forhold til spørgsmålet om deres 

domstole og i forhold til forfatningen. Det er vi jo fuldstændig enige om. Det er også derfor, jeg siger, at det simpelt hen ikke

kan nytte noget, at Dansk Folkeparti prøver at kapre en dagsordenen om, at vi fra Venstres side gerne vil have Tyrkiet med 

i EU anno 2009, for som jeg sagde i min tale: Det ønsker vi ikke. Vi vil have, at Tyrkiet skal opfylde en lang række krav, 

som de ikke er i nærheden af at opfylde endnu, før de kan komme med i EU. Et forsøg på at fjerne den fokus, som hr. 

Morten Messerschmidt prøver på, skal han ikke få held til.

  

19

Kl.13:16  
Kort bemærkning

Formanden:

Så er der en kort bemærkning fra hr. Kamal Qureshi.
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Kl.13:16  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

Tak. Vi har jo fremsat et fælles forslag til vedtagelse, men jeg tror, at vi også er enige på afgørende områder, så jeg synes 

bare - når nu vi ikke fik lejlighed til at stille ministeren spørgsmål i første runde - at jeg gerne, for at få det på plads, vil 

spørge Venstres ordfører, om ikke Venstre vil kunne bekræfte sammen med SF, at den helt klare grund til, at vi støtter den 

her proces, er, at vi tror på, at Tyrkiets udvikling i retning af mere demokrati, bedre menneskerettigheder, bedre rettigheder 

for kvinder og andet fremmes i den her proces og ikke det modsatte.

Det, der er det helt bærende, er jo, at vi i modsætning til Dansk Folkeparti ikke bare er optaget af at ødelægge Tyrkiet, 

men faktisk er optaget af, hvordan vi fremmer den udvikling i Tyrkiet, som kan gøre, at Tyrkiet netop kan virke som den bro, 

der bliver nævnt i ordførerens tale.
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Kl.13:17  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:17  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg kan kun være fuldstændig enig med spørgeren og sige, at det helt klart er vores vurdering, at det, at vi så at sige holder

dem på sporet - som jeg har nævnt et par gange - i forhold til optagelsesforhandlingerne, i forhold til at der hele tiden er en 

undersøgelse af, om de opfylder de forskellige kriterier, at vi arbejder for, at de kommer i en meget mere demokratisk 

retning, og holder regeringen fast på de løfter, den har givet i forhold til EU, er markant bedre, end at vi kommer og siger: 

Nej, vi mener ikke, at Tyrkiet overhovedet er en del af Europa. For så kan det da gå rigtig galt.

Her taler vi altså om et land, som har en kæmpe militærstyrke, et land, som i dag i mit billede i en eller anden grad er med 

til sammen med Israel at være duksedrengen i Mellemøsten. Og det kan altså gå gruelig galt, hvis ikke vi kan holde dem 

på sporet og så at sige hele tiden sige: I kan godt nå målet, hvis I opfylder de her forskellige krav. Så jo, jeg er meget enig.
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Kl.13:18  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Kamal Qureshi.
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Kl.13:18  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

De her korte bemærkninger behøver jo ikke nødvendigvis være spørgsmål, så jeg vil benytte lejligheden til at sige, at set 

gennem SF’s briller er der jo ikke nogen tvivl om, at det er helt klart, at vi ser en proces i Tyrkiet. Går man tilbage til det 

tidspunkt, hvor processen startede i Tyrkiet, og det er jo længere tilbage end i 2005, er der ingen tvivl om, at Tyrkiet har 

bevæget sig i en retning med mere respekt for menneskerettighederne. De grupper i Tyrkiet, som ønsker den her proces, 

bliver styrket af et europæisk samarbejde og bliver styrket af, at Tyrkiet er med i en lang række projekter, 

menneskerettighedsprojekter, kvinderettighedsprojekter, demokratiprojekter m.m. Tyrkerne er med i de internationale 

konferencer, og deltager også i langt hovedparten, hvor de personer og de grupper bliver styrket.

Så det ville være en skadelig udvikling for Tyrkiet, hvis vi skulle vælge den linje, som Dansk Folkeparti lægger op til, og 

skubbe tyrkerne fra os. Det, der er det helt centrale, det helt afgørende og det, tyrkerne har brug for, er, at vi er der, at vi 

hjælper dem, og at vi er med til at fremme udviklingen i det rigtige spor.
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Kl.13:19  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:19  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg er enig i, at vi heldigvis har set visse positive skridt fra Tyrkiets side. Jeg må så til gengæld sige, at jeg også synes, at 

vi har set tilbageskridt fra Tyrkiets side. Der må jeg give hr. Morten Messerschmidt ret i, at vi også har set episoder, som 

jeg i hvert fald absolut ikke syntes var pæne. Derfor er det også vigtigt for mig at understrege, at det Tyrkiet, som vi fra 

Venstres side gerne ser får EU-medlemskab, ikke er et Tyrkiet anno 2009, for der er altså lang vej endnu. Men som 

spørgeren klart var inde på, kan Tyrkiet jo kun komme i mål, hvis og såfremt Tyrkiet er på sporet, og derfor er det vigtigt, at 

vi holder dem på sporet.
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Kl.13:20  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe for en kort bemærkning.
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Kl.13:20  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Når jeg påhører de her debatter om Tyrkiets mulige optagelse i EU, så er der en ting, der altid undrer mig, og det er bl.a. hr.

Michael Aastrup Jensens tidshorisont. Det er altså, som om historien kun er et øjeblik, der venter på det næste øjeblik, og 

det er rigtigt, at det er sådan med historien i forhold til Vorherre, men hr. Michael Aastrup Jensen kunne dog godt have en 

anden tidshorisont.

Der bliver hele tiden sagt, at det slet ikke er i dag, og at det slet ikke er i 2009, at Tyrkiet skal optages, men altså, 

Muhammed er ca. 1.500 år gammel, og islamismen er lige så gammel. Så har vi i årene efter første verdenskrig oplevet et 

tilbageslag for islamismen med Kemal Atatürks reformer, og nu går det den modsatte vej igen, som om Kemal Atatürk 

næsten ikke havde eksisteret… 
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Kl.13:21  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Vi skal lige have spørgsmålet.
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Kl.13:21  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Ja, spørgsmålet - det forundrede spørgsmål - er: Hvad er det for en tidshorisont? Er det 30 år, der vil gå, inden Tyrkiet kan 

optages, eller er det 100 år, og kunne man så ikke lige lade det ligge lidt og vente med at snakke om det?
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Kl.13:22  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:22  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Altså, jeg kan ikke sætte en tidsgrænse ind og sige, at det bliver om x antal år, at Tyrkiet kan blive medlem af EU, for som

jeg har slået fast, skal Tyrkiet opfylde en lang række kriterier, som de ikke er i nærheden af at opfylde endnu. Og hvornår 

de så gør det, beror selvfølgelig på de forhandlinger, der er mellem EU på den ene side og Tyrkiet på den anden side. Jeg 

er selvfølgelig forhåbningsfuld, med hensyn til at vi kan komme det nærmere, at det kan storme fremad, men det er jo også 

vigtigt at slå fast, at det forslag til vedtagelse, som vi forhåbentlig bekræfter med en afstemning her senere, også klart siger,

at det er en åben proces, hvor resultatet ikke er givet på forhånd.

Så det vil sige, at det altså er sådan, at det ikke bare er en gratis omgang for Tyrkiet. Hvis ikke Tyrkiet opfylder de 

forskellige kriterier, der er, kan Tyrkiet ikke blive medlem af EU. Derfor er det også vigtigt, at Tyrkiet spiller med på den her 

bane.
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Kl.13:23  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.13:23  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jo, men hvis jeg nu fik den originale idé at foreslå her i Folketinget, at Saudi-Arabien skulle optages i EU, så ville det 

formentlig støde på forskellige indvendinger, og en af de absolut relevante ville være, at Saudi-Arabien er et islamisk 

diktatur. Og så ville hr. Michael Aastrup Jensen sige, at det jo var en proces, der gik over tid, og at alle 

Københavnskriterierne skulle være opfyldt, før vi kunne optage Saudi-Arabien.

Ærlig talt, er det da ikke nogle mærkelige luftkasteller og en mærkelig mangel på fornemmelse for, hvor uendelig langsomt 

historien bevæger sig?
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg kan berolige hr. Jesper Langballe med, at vi fra Venstres side ikke vil arbejde for, at Saudi-Arabien bliver medlem af EU.

Det er jo så dermed også sagt, at jeg mener, at Tyrkiet er et kandidatland, og at Tyrkiet selvfølgelig skal opfylde en lang 

række kriterier, for at det kan blive medlem. Det har jeg efterhånden sagt mange gange nu, men alligevel prøver man at 

skyde os i skoene, at - som jeg hørte det fra hr. Morten Messerschmidt tidligere - hvis det stod til os, ville Tyrkiet komme 

med i nærmeste fremtid.

Jeg har altså sagt rimelig klart i min tale, at der er lang vej endnu, før Tyrkiet kommer i mål, men som vi også talte om før, 

er det, at vi holder dem på sporet og holder dem på en demokratisk vej, bedre end alternativet.
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Så er det fru Yildiz Akdogan, Socialdemokratiet.
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Kl.13:25  
Ordfører

(Ordfører)

Yildiz Akdogan (S):

Et uddannelsessystem, der fungerer under en religiøs administration, censur på bøger, dødsstraf, skilsmisse ikke tilladt, 

prævention og abort ikke tilladt, kvinder i den offentlige sektor må opgive deres arbejde i tilfælde af et ægteskab, 

kriminalisering af homoseksuelle - disse var punkter i en forfatning, som også gjorde krav på nabostatens territorium. Men 

den her forfatning er ikke den tyrkiske. Det er en forfatning, der var den irske før 1973. Det får en til at tænke og ikke mindst

stille spørgsmålet: Kan det virkelig passe? Ja, det kan det. Men Irland er heldigvis nået langt siden, bl.a. takket være EU 

og de krav, man har stillet fra fællesskabets side til de enkelte medlemslande.

Men spørgsmålet i dag drejer sig om Tyrkiet, og spørgsmålet er så, hvad der sket, siden dette land blev kandidatland i 

1999. Tyrkiet har først og fremmest forpligtet sig til at opfylde Københavnskriterierne. Allerede 2 år efter, dvs. i 2001, 

lancerede den daværende koalitionsregering sin første reformpakke, der prikkede hul på en række tabuer i tyrkisk politik - 

tabuer, som gjorde op med militæret, mindretalsspørgsmålet og menneskerettighederne generelt.

I 2002 fik landet så sin nuværende konservative, religiøse regering, også kendt som AKP-partiet. Trods skeptikernes frygt 

for en islamisering af det sekulære Tyrkiet, kan man med rette spørge, hvad der er sket rent reformmæssigt under den her 

regering. Hvis jeg skal fremhæve nogle af de konkrete udviklingsprocesser, kan jeg nævne nogle enkelte, og det lyder 

sådan her:

Den meget kritiserede forfatning fra 1982, der blev til efter militærkuppet, har været og er under stor forandring og 

reformproces, og en tredjedel af forfatningen er bl.a. ændret. Dødsstraffen er afskaffet. Den politiske situation i Tyrkiet er 

meget mere stabil end tidligere, og militærets indblanding i det politiske liv er begrænset væsentligt. Bl.a. har militæret blot

en rådgivende rolle i dag. Mindretalsrettigheder er forbedret væsentligt. F.eks. er det i dag tilladt, at det kurdiske mindretal 

kan få lov til at se kurdisk tv 24 timer i døgnet. Kvindernes ligestilling er forbedret markant, bl.a. via ægteskabsloven og den 

reviderede straffelov. Vold mod kvinden tages meget mere alvorligt fra myndighedernes side, og der er nultolerance over for 

æresrelaterede drab, heldigvis. Religiøse mindretal har fået lettere ved at komme frem og ytre sig til pressen og i det 

offentlige rum generelt. Der er også indført en nultolerancepolitik mod tortur og mishandling i fængslerne.

Så langt, så godt. Men er alt så fryd og gammen i Tyrkiet? Nej, Tyrkiet har stadig lang vej med hensyn til at implementere 

alle reformer, og selv om optagelsesforhandlingerne blev indledt officielt i 2005, mangler landet stadig væk 33 ud af de 35 

lovpakker, som landet skal gennemføre. Spørgsmålet er så, når nu et kandidatland, som, siden det blev grundlagt i 1923, 

har sat den europæiske statsdannelsesmodel som sit forbillede og trods sin muslimske baggrund har formået at bygge et 

parlamentarisk system op med frie valg og et ønske om at være en del af det europæiske fællesskab: Skal dette land 

holdes ude? Eller skal man holde det fast i den reformproces, det er i gang med?

For os Socialdemokrater er svaret ret enkelt. Tyrkiet er en vigtig samarbejdspartner for EU, og landet spiller også en vigtig 

rolle i NATO, som vi har set på det seneste, og kan også være en god rollemodel for andre muslimske lande. Derfor skal 

man holde den tyrkiske regering fast på det løfte om reformer. Vi ved, at medlemskab ikke er på tale i morgen eller de 

næste mange år frem, ligesom vi ved, at bolden ligger hos tyrkerne, hvad reformprocessens hastighed angår. Derfor mener 

vi heller ikke, at døren skal lukkes for Tyrkiet eller andre lande, der måtte ønske at forpligte sig til kravene om kriterierne fra 

EU's side. Vi skal derimod holde fast i en stram og ansvarlig forhandlingspolitik, hvad enten det gælder Tyrkiet eller andre 

kandidatlande.

Vi støtter den af Venstres ordfører fremsatte udtalelse.

  

39

Kl.13:29  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:29  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Tak for betragtningerne. Jeg tror bare, jeg vil nøjes med at spørge - nu hvor fru Yildiz Akdogan altså tilslutter sig det forslag 

til vedtagelse tilbage fra midten af 2006 - om hun ikke isoleret betragtet kan se det som et problem, at den regering, som 

EU i øjeblikket forhandler med, er blevet kendt forfatningsstridig ved Tyrkiets forfatningsdomstol og altså har fået straffe 

derefter, det vil sige fået nedsat sit statstilskud osv.

Gør det ikke bare for nogle Socialdemokrater, at man måske lige tænker sig om en ekstra gang, inden man går ud og råber

juhu over den forhandlingsproces, som jeg forstår, at fru Yildiz Akdogan er en varm tilhænger af?
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.

  

42

Kl.13:30  
Kort bemærkning

Yildiz Akdogan (S):

For det første mener jeg ikke, at jeg råbte juhu. For det andet vil jeg også sige, at AKP-partiet heldigvis ikke blev lukket.

I min indledning refererede jeg til et land, der engang havde nogle regler, der kan få os til at ryste på hovedet i dag - Irland. 

Men situationen en anden i dag. Og som jeg også sagde i min tale, er det spørgsmålet om en reformproces. Bolden ligger 

hos tyrkerne, det gør hastigheden også. Så skulle vi ikke lige vente og se, hvordan og hvorledes det går, inden vi på forhånd

dømmer dem ude?
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg synes, det er en ganske fortrinlig argumentation, der givetvis fortjener optryk i flere årbøger, når året udrinder. Altså, det

forhold, at Irland på 35 år har reformeret sig, gør, at så må Tyrkiet sandelig da også kunne. Det synes jeg er fantastisk. Jeg

vil i hvert fald huske det længe, tror jeg. Jeg vil sige, at det unægtelig også letter argumentationen for Socialdemokraterne 

på en lang række andre områder, hvis man kan pege på et eneste område, hvor der har været en udvikling, og så sige: 

Jamen så kan alle andre også. Jeg vil sige: Enfoldigheden leve! Og så må folk uden for huset her jo selv dømme.

Men jeg vil egentlig bare gerne have svar på mit spørgsmål. Gør det overhovedet ikke indtryk på fru Yildiz Akdogan eller på 

Socialdemokratiet som sådan, at den regering, man forhandler med, ved den tyrkiske forfatningsdomstol har fået kendt sit 

virke og sit program i strid med forfatningens grundprincipper?
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Kl.13:31  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:31  
Kort bemærkning

Yildiz Akdogan (S):

Tak for det. Jeg ved ikke, om ordføreren selv er klar over det, men faktisk lavede vi en stor big bang-udvidelse i 2004, hvor vi 

fik ti nye lande med i EU, og så fik vi to andre nye lande, og mig bekendt har de her lande reformeret sig ret så meget og er

blevet ret velfungerende demokratiske stater. Så, ja, det tog 35 år for Irland, det tog gennemsnitlig 10 år for de central- og 

østeuropæiske lande. Det kan være, at det måske tager 20 år for Tyrkiet - hvem ved? Men processen er sat i gang. 

Så vil jeg lige spørge hr. Morten Messerschmidt, der er så skeptisk over for, hvad der foregår i Tyrkiet: Har hr. Morten 

Messerschmidt været i Tyrkiet? Europaudvalget var jo på en studietur for netop at gå ind og se på, hvad der sker, og 

hvordan reformprocesserne ser ud, og vi snakkede både med civilsamfundet, de politiske partier og forskellige andre 

interessegrupper. Det kunne måske have gavnet hr. Morten Messerschmidts indsigt i forhold til, hvad der foregår, hvis han 

nu havde deltaget i den her studietur.
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Kl.13:32  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger, og næste ordfører er fru Hanne Agersnap, Socialistisk Folkeparti.
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Kl.13:32  
Ordfører

(Ordfører)

Hanne Agersnap (SF):

Jeg vil gerne takke for ministerens redegørelse, som jeg synes klart viste, at der stadig væk er væsentlige udeståender og 

udfordringer på mange områder i samarbejdet, men at den grundlæggende holdning også er, at det er vigtigt, at vi fortsætter

forhandlingsstrategien.

I SF undrer vi os over, at forespørgerne - i hvert fald sådan som forespørgslen er formuleret - kun er interesserede i forholdet

mellem islamiske og sekulære kræfter. Det, som vi synes er det særlig interessante, er forholdet mellem de demokratiske 

og de udemokratiske kræfter, herunder forholdet til mindretal, bl.a. kurderne, hvor det er vigtigt, at vi får en udvikling mod et 

mere pluralistisk demokrati.

Det er vigtigt, at EU fortsætter forhandlingerne med optagelse for øje, fordi det bl.a. er på den måde, vi får fremmet 

udviklingen mod det pluralistiske demokrati og mindretalsbeskyttelse, og fordi det er vigtigt for både EU og Tyrkiet at få 

styrket samarbejdet og i sidste ende nå frem til optagelse.

SF støtter de rammer for optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet, som vi vedtog tilbage i 2006. Her konstaterede 

Folketinget, at forhandlingerne med Tyrkiet er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på forhånd, men at målet dels er 

optagelse, dels at Tyrkiet skal opfylde de samme krav som alle andre nye medlemslande, herunder Københavnerkriterierne.

De seneste år er den positive reformproces, som blev startet i Tyrkiet i 2003, gået i stå. Det er vigtigt, at vi fortsætter med 

at presse på og få Tyrkiet tilbage på reformsporet, få bremset den øgede polarisering i det tyrkiske samfund og sikret 

pluralisme og mindretalsrettigheder. De demokratiske kræfter vokser i Tyrkiet, og de kræfter skal vi støtte ved at fortsætte 

forhandlingerne med optagelse som mål.

Ministeren nævnte, at et af problemerne i forhandlingerne med Tyrkiet er manglende accept af Ankaraprotokollen, altså at 

Tyrkiet ikke kan acceptere toldunion og transport- og havnesamarbejde med Cypern. Forholdet til Cypern og Grækenland 

fortsætter med at spænde ben for optagelsesforhandlingerne, og vi mener, at EU har en stor del af ansvaret for den 

hårdknude, forhandlingerne er havnet i. Den tyrkiske premierminister accepterede i sin tid FN's plan for en løsning af 

konflikten på Cypern, men græsk-cyprioterne forkastede planen. Alligevel valgte man at optage et delt Cypern i EU, og det 

er nu en af barriererne i forhandlingerne.

Det er vigtigt at holde fast i, at udsigten til EU-medlemskab giver den tyrkiske befolkning tro på fremtiden. Men både EU’s 

vaklen og de nyere processer i Tyrkiet har været med til at sætte reformprocessen i Tyrkiet i stå, og det er uheldigt for 

begge parter ud fra både et sikkerhedspolitisk, kulturelt og demokratisk synspunkt. Vi har brug for Tyrkiet som bindeled til 

Mellemøsten, til konstruktiv dialog med Tyrkiets moderate islam og til at skabe robust økonomi og velfærd i Europa. Tyrkiet

har allerede siden 1963 haft privilegeret medlemskab af først EF og nu EU, så man kan jo ikke tilbyde Tyrkiet en 

mellemting. Nu er det fuldt medlemskab, vi forhandler om.

SF støtter flertallets forslag til vedtagelse, som jo ikke er en genopfindelse af den dybe tallerken, men fastholder os ved den

vedtagelse, der blev vedtaget i maj 2006.
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Kl.13:36  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Der er et par korte bemærkninger, og den første er fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:36  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Fru Hanne Agersnap nævnte jo mange spændende emner i sit indlæg, og jeg vil bare stille spørgsmål til ét område.

Fru Hanne Agersnap nævnte forsøget på at genforene Cypern, altså få afsluttet den ulovlige besættelse at Nordcypern 

siden 1974 og genforene den med den græsk-cypriotiske del. Jeg forstår det sådan, at SF synes, det ville være 

fuldstændig naturligt, hvis græsk-cyprioterne skulle overdrage den besatte del af landet til tyrkerne. Det var i hvert fald 

sådan, jeg udlagde det, og kan fru Hanne Agersnap sige noget om, hvad det er for nogle dele af aftalen, hun finder er særlig

fornuftige?

Det er jo velkendt, at græsk-cyprioterne syntes, det var træls, at de skulle dele deres nationalbankreserver, og at det var 

træls, at man skulle have en fælles beslutningsprocedure, som gjorde, at hver del af øen ville få lige 

beslutningskompetence ved ny lovgivning, og at man skulle dele præsidentmagten og alle de ting. Men kunne fru Hanne 

Agersnap prøve at uddybe, hvordan hun ser på nogle af de elementer i aftalen, som hun åbenbart mener er så fantastisk?
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg mener, det er vigtigt, at den løsning af Cypernproblemet i FN-regi, der blev forsøgt, bliver fastholdt, så problemet ikke 

fortsat er en barriere for udviklingen af EU. Jeg kender ikke historien så godt, at jeg kan sige, hvad forsøget præcis faldt på,

men det er uheldigt, at processen ikke er genoptaget, så vi får forhandlingerne i FN-regi og får løst problemerne, for det vil 

fortsat være en barriere for Tyrkiets optagelse, hvis samarbejdet med Cypern bliver blokeret.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jamen forstå mig ret. Jeg kan sagtens forstå, at man som socialist kan have den tilgang til spørgsmålet, at når halvdelen af

et land bliver besat af fremmede tropper, er det selvfølgelig de besatte, som udgør problemet. Det er jo et velkendt 

socialistisk synspunkt, vi har set det siden 1917 og frem til 1989 som et ganske anerkendt dogme, men jeg er bare 

overrasket over at se, at vi også i hr. Villy Søvndals nyreformerede socialistparti finder denne relativt totalitære tilgang til 

folkeretten. Men lad det ligge.

Et andet spørgsmål, som jeg synes det må være centralt for SF at svare på, er spørgsmålet om den folkelige deltagelse. Vi

har jo flere gange hørt folk fra SF insinuere, at man er tilhænger af folkeafstemninger, f.eks. forud for Lissabontraktaten, så 

derfor vil jeg gerne høre, om SF støtter Dansk Folkepartis forslag om, at uanset hvordan man kommer videre med 

forhandlingerne med Tyrkiet - men at man ønsker det - kan processen ikke afsluttes, i hvert fald ikke i Danmark, uden at 

danskerne høres ved en folkeafstemning. Er det et forslag, som socialisterne kan støtte?
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Kl.13:39  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:39  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Det kan vi ikke støtte, for det er ikke alle spørgsmål, der egner sig til en folkeafstemning. Forhold, der angår danskere, kan 

egne sig, men et EU-spørgsmål om optagelse af et nyt land egner sig ikke til en folkeafstemning. Vi mener, at det at sikre,

at Københavnerkriterierne opfyldes, er meget mere egnet som grundlag for beslutning om en optagelse.
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Kl.13:40  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe for en kort bemærkning.
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Kl.13:40  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Når man selv opfinder de historiske problemstillinger, man skal diskutere, så går det hele jo meget nemmere. Fru Hanne 

Agersnap undrede sig over, at hr. Morten Messerschmidt kun skelnede mellem sekulære og islamiske kræfter og ikke 

mellem demokratiske og udemokratiske kræfter. Jamen det er jo, fordi tyrkerne selv gør det. Det er jo sådan, de selv ser på

det, uanset på hvilken side af gærdet de står. Kemal Atatürk ville i 1920'erne skabe en sekulær nationalstat, hvilket er 

noget højest uislamisk. Og nu går det den modsatte vej. Nu vil Erdogan og Gül skabe en islamisk stat.

Men det er jo den modsætning, der tæller i Tyrkiet. Kemal Atatürk var så vist ikke nogen mønsterdemokrat, men den 

sekulære stat var hans hjertebarn. Men det, tyrkerne finder grundvæsentligt i den her sammenhæng, synes fru Hanne 

Agersnap altså er ligegyldigt.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Ja, for os er de vigtigste principper hensynet til, om det er demokratisk eller udemokratisk. Jeg anerkender, at 

diskussionen måske går på en anden led i Tyrkiet, men samtidig er der både demokratiske og udemokratiske tendenser på

begge sider, både i de islamiske bevægelser og i de sekulære bevægelser. Så jeg mener, at vi, hvis vi skal vurdere 

udviklingen i Tyrkiet, skal vurdere styrken af de demokratiske processer på begge sider.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jamen er det ikke faldet fru Hanne Agersnap ind, at der er en sammenhæng, som simpelt hen går på, at den sekulære 

nationalstat i modsætning til den religiøse stat er en forudsætning for demokratiet, og at når Tyrkiet i øjeblikket bevæger 

sig, ikke gradvist, men faktisk efterhånden i fuld galop imod en øget islamisering, så bevæger Tyrkiet sig faktisk dermed 

automatisk væk fra demokratiet?
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Nej, det er den sammenhæng, jeg ikke accepterer. Jeg mener, at det, der er vigtigt, er, at vi ser på de demokratiske 

kræfter, hvad enten de er islamiske eller sekulære, og vurderer styrken af de demokratiske kræfter. I den sekulære 

bevægelse er der udemokratiske kræfter, ligesom der er i den islamiske bevægelse.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Martin Henriksen for en kort bemærkning.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Martin Henriksen (DF):

Tak. Det var, fordi jeg bemærkede, at fru Hanne Agersnap sagde, at det her spørgsmål ikke egnede sig til en 

folkeafstemning i Danmark, fordi det ikke havde indflydelse på danske forhold. Men der vil jeg bare høre, om ikke fru Hanne 

Agersnap altså godt kan se, at det alligevel har det. For hvis vi kigger på den udvidelse, der har fundet sted imod øst, så 

har den jo eksempelvis medført en indvandring til Danmark fra de østeuropæiske lande. Derfor er det jo også nærliggende 

at tro, at såfremt Tyrkiet kom med i EU, ville det også medføre en øget tyrkisk indvandring til Danmark.

Jeg vil bare høre, om det ikke kunne give anledning til, at man så ville mene, at det også var et forhold, som danske 

vælgere kunne få lov til at tage stilling til.
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Kl.13:43  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:43  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

I sidste instans har alle internationale spørgsmål og samarbejder, Danmark indgår i, vel relevans for forhold i Danmark. Men

det er et spørgsmål om, hvorvidt det er af den karakter, at alle betingelserne og forudsætningerne omkring optagelse vil 

kunne forklares i Danmark. En folkeafstemning om det her spørgsmål i Danmark vil hurtigt blive en folkeafstemning for eller 

imod EU, og det ville være svært at fastholde fokus, når fokus er på optagelse af et andet land.
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Kl.13:44  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Martin Henriksen.
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Kl.13:44  
Kort bemærkning

Martin Henriksen (DF):

Der er jeg uenig. Jeg tror ikke, at en folkeafstemning i Danmark vil blive til et spørgsmål om for eller imod EU. Jeg tror, at 

det vil være en folkeafstemning for eller imod risikoen for en stor tyrkisk indvandring til Danmark. Det er jo meget reelt at 

spørge danskerne om det. Det synes jeg da i hvert fald det er, for Tyrkiet er et stort land, og kommer Tyrkiet med i EU, vil 

det få meget indflydelse, fordi det er et stort land. Qua sin befolkningssammensætning og sin størrelse vil det få meget 

indflydelse, specielt hvis Lissabontraktaten bliver vedtaget.

Derfor har det jo dels stor indflydelse på det, som man politisk beslutter i EU, som har konsekvens for Danmark, og dels vil

det også have effekt, hvis Tyrkiet f.eks. kom med i Schengen - fri bevægelighed ind over grænserne; at man kommer ind og

får fuld gavn af den fri bevægelighed. Det vil jo i den grad være et spørgsmål, om danskerne tør løbe risikoen for en stor 

tyrkisk indvandring til Danmark.

Hvis Socialistisk Folkeparti ikke mener, at der er noget at være bekymret for, kan man vel godt gå ud og argumentere for 

eller imod de synspunkter, man har, og så lade det være op til vælgerne i sidste ende at beslutte, om de synes, det er den 

rigtige vej at gå eller ej.
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Kl.13:45  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:45  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg vil godt sige, at vi ikke er bange for vælgerne. Vi kan sagtens gå ud og argumentere, men problemet er, om vi får en 

debat, der afspejler det afstemningstema, der bliver. For det kan blive sådan en trussel om en kæmpe indvandring, altså 

forskellige vurderinger af fremtiden, som vil være svære for befolkningen at vurdere på baggrund af sådan en 

optagelsestekst. F.eks. gælder det for de lande, vi senest har optaget, at Schengen jo er udskudt, og at der er betingelser 

kombineret med optagelserne. Det vil blive svært at vurdere, og så vil det blive sådan en slags: »hvem tror det ene, hvem 

tror det andet-kampagne.« Den kan være svær at få til at blive frugtbar.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Søren Krarup for en kort bemærkning.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg havde i søndags den spændende oplevelse at være inviteret til et møde hos Radikal Ungdom, hvor jeg diskuterede 

forsvarspolitik med hr. Morten Helveg Petersen. Det var meget hyggeligt og fredeligt, men på et tidspunkt kom vi naturligvis 

til at tale en del om Afghanistan, dvs. om muligheden for at Danmark med sin indsats dér kunne skabe et demokrati, hvad 

jeg betvivlede. Jeg får lyst til i forlængelse af det, fru Hanne Agersnap har sagt hidtil, at spørge hende: Vil fru Hanne 

Agersnap fortælle mig, om der findes noget muslimsk demokrati i denne verden?
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg kan ikke stå her på talerstolen og i tankerne gennemgå alle lande, men det kan godt være, at Tyrkiet er det nærmeste,

vi kommer. Jeg må indrømme, at jeg ikke lige kan få tænkt det igennem i denne pressede situation.
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Kl.13:47  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Søren Krarup.
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Kl.13:47  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Så vil jeg være så fræk at fortsætte med den spændende debat med de radikale unge mennesker, for der blev Tyrkiet 

nemlig også nævnt som eksempel på et demokrati, og der var jeg altså også så fræk at spørge dem: Kender I noget til 

Kemal Atatürk? Kender I noget til det, han foretog med Tyrkiet i 1923? Det var nemlig nok, kan man sige, et sekulært 

styre, men det var et militærdiktatur, dvs. at der var en ophævelse af enhver form for demokrati. Det havde aldrig eksisteret i

Tyrkiet, og det kom i hvert fald ikke til at eksistere i 1923. Og det eksisterer jo for så vidt heller ikke i dag.

Forholdet er jo, at 98 pct. af Tyrkiets befolkning er muslimer, og dog skal de af militærdiktaturet hensættes i en tilstand, 

hvor de ikke må have lov til at udtrykke det. Vil fru Hanne Agersnap ikke give mig ret i, at Tyrkiet heller ikke er noget som 

helst eksempel på et demokrati?
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Det er i hvert fald ikke et demokrati, som jeg ønsker det. Der mangler pluralisme, der mangler ytringsfrihed, 

menneskerettigheder; der er en masse problemer, som bl.a. er nogle af dem, man sætter op i processen og i debatterne 

med EU-Kommissionen med henblik på optagelse, sådan at Tyrkiet netop kan udvikle sig til det pluralistiske demokrati, 

som medlemsstaterne i EU er.

  

81

Kl.13:48  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så har hr. Per Clausen bedt om en kort bemærkning.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Per Clausen (EL):

Jeg vil bare spørge fru Hanne Agersnap, om hun ikke er enig med mig i, at forsøget på at opstille en hovedmodsætning 

mellem de sekulære og de islamistiske i forhold til Tyrkiet jo netop skygger for den interessante debat, hr. Søren Krarup 

prøvede at rejse her til sidst, nemlig om, hvorvidt der foregår en demokratisk udvikling eller ej i Tyrkiet? Det, vi burde 

diskutere og interessere os for, burde jo være, hvordan vi udviklede demokratiet, hjalp de demokratiske kræfter i Tyrkiet 

med at udvikle demokratiet.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jo, og mange tak til spørgeren, fordi han formulerer det så pænt. Jeg prøvede netop at sige, at jeg synes, vi skal fokusere 

på, hvor de demokratiske bevægelser, de demokratiske holdninger er i Tyrkiet, og ikke på, hvor de islamiske og sekulære 

bevægelser er.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Næste ordfører er fru Helle Sjelle fra De Konservative.
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Kl.13:49  
Ordfører

(Ordfører)

Helle Sjelle (KF):

Det er jo ikke første og det er nok heller ikke sidste gang, vi på foranledning af Dansk Folkeparti skal diskutere et eventuelt 

tyrkisk medlemskab af EU. Der skal jo holdes liv i valgkampen, i hvert fald frem til juni måned, hvor der er valg til Europa-

Parlamentet. Men så kan man i hvert fald håbe, at det i det mindste stilner af derefter.

Jeg skal så også endnu en gang takke for anledningen til at gøre rede for Det Konservative Folkepartis holdning til den her 

sag.

I 2005 indledte EU optagelsesforhandlinger med Tyrkiet. Forud var gået mange års forberedelser og reformer i Tyrkiet, der 

ansøgte om medlemskab af EF allerede i 1987. Reformarbejdet går dog endnu flere år tilbage. Allerede i 1963 underskrev 

de seks EF-lande og Tyrkiet Ankaraaftalen. Den betød, at Tyrkiet skulle tilpasse sig EU’s indre marked, bl.a. ved at 

tyrkiske arbejdstagere under bestemte vilkår fik lov til at arbejde i de daværende EF-lande. Tyrkiet har altså længe 

orienteret sig mod EF og nu mod EU, hvilket har været årsag til betydelige ændringer af det tyrkiske samfund. Det er også 

sket i løbet af de her år.

Men der er slet ikke for os Konservative nogen tvivl om, at der endnu er langt igen for Tyrkiet. Københavnskriterierne er det 

væsentligste grundlag, som Kommissionen løbende vurderer Tyrkiet ud fra. Helt overordnet er der tre kriterier, nemlig det 

politiske, det økonomiske og kriteriet om overtagelse af EU’s samlede regelsæt. Det politiske kriterium kræver demokrati, 

retsstat, menneskerettigheder og beskyttelse af mindretal. Som nævnt af udenrigsministeren tidligere vurderer 

Kommissionen, at Tyrkiet i tilstrækkelig grad opfylder det kriterium. Alligevel er der dog i høj grad - og det vil jeg gerne slå 

fast - plads til forbedringer. Ytringsfrihed og religionsfrihed er gode eksempler på rettigheder, som endnu ikke beskyttes 

kompromisløst i det tyrkiske samfund. Det vil kræve en holdningsændring, som EU kan være med til at fremme.

I 2006 har EU også kritiseret Tyrkiet for ikke at leve op til det økonomiske kriterium. Det skyldtes stridighederne om 

Cypern, der har fået Tyrkiet til ikke at udvide toldunionen med EU til også at omfatte de nye medlemslande. EU’s kritik er 

ikke blot snak, men er blevet fulgt op af sanktioner. Dele af optagelsesforhandlingerne er simpelt hen stoppet, indtil EU i år 

vil genoverveje dem.

Det er altså efter vores opfattelse indlysende, at Tyrkiet mangler at levere en lang række resultater, før et medlemskab kan 

komme på tale. De mange år, Tyrkiet allerede har ventet, viser med al ønskelig klarhed, at EU ikke giver ved dørene. Ingen 

ønsker at forbarme sig over Tyrkiet, blot fordi landet har ventet længe. Jeg kan derfor heller ikke helt forstå Dansk 

Folkepartis store bekymring for forhandlingerne med EU. Tror Dansk Folkeparti virkelig, at Tyrkiet bliver lukket ind, før de 

lever op til Københavnskriterierne, bare fordi Tyrkiet skal med?

Som udenrigsministeren allerede tidligere har påtalt, vil Tyrkiet være et helt anderledes og vestligt samfund, hvis det på et 

tidspunkt til punkt og prikke opfylder de her krav. I Det Konservative Folkeparti bakker vi derfor fuldt op om regeringens og 

folketingsflertallets åbne og afventende holdning til optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet. Vi kan ikke på forhånd 

forudsige, hvorvidt landet på et tidspunkt ude i fremtiden vil leve op til EU’s fornuftige og nødvendige kriterier. Til gengæld 

kan vi sige, at Tyrkiet lige nu - lige nu, hvor vi står her - er et godt stykke fra at leve op til de kriterier og dermed også et 

godt stykke fra medlemskab af EU. Vi ønsker naturligvis ikke i Det Konservative Folkeparti - og det vil jeg gerne 

understrege - at Tyrkiet bliver medlem af EU, før landet er klar til EU og EU er klar til Tyrkiet. 

  

87

Kl.13:53  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:53  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg synes, at det er meget skarpsindigt lige til sidst at få slået fast, at Tyrkiet ikke kan blive medlem af EU, før Tyrkiet er 

klar! Jeg går ud fra, at det må være et krav, der gælder for alle europæiske lande, ellers ville der i hvert fald være noget 

mærkeligt over det, og derfor er det måske i virkeligheden også lidt overflødigt at gentage det og gøre det til et så 

gennemgående argument i hele sin retorik.

Jeg tror så aldrig, at Tyrkiet bliver medlem, fordi Tyrkiet i øjeblikket bevæger sig i den helt gale retning. Landet er i gang 

med en islamisering fra top til bund, og det er i virkeligheden det, der er det dybt bekymrende, for hvordan reagerer Tyrkiet 

på de forhandlinger, der i øjeblikket finder sted? Sagen er jo den, at hvis man orienterer sig i de tyrkiske medier, i den 

tyrkiske debat, kan man se, at de krav, som EU stiller til Tyrkiet med hensyn til ligestilling, menneskerettigheder, 

demokrati, ytringsfrihed osv., helt generelt for mange tyrkere virker som en rød klud i ansigtet. De betragter det nærmest 

som en fornærmelse mod den nationale stolthed.

Derfor er spørgsmålet ikke så meget, om Tyrkiet nogen sinde bliver medlem - det tror jeg faktisk aldrig nogen sinde sker - 

men derimod, hvilken skadevirkning det har på samarbejdet og naboskabet mellem EU og Tyrkiet, at man bliver ved med at

bilde folk ind, at de kan få noget, som de tydeligvis ikke selv vil levere det nødvendige for at gøre sig klar til at få.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Helle Sjelle (KF):

Det er åbenbart overhovedet ikke overflødigt, at vi skal gentage det gang på gang, for det lader jo ikke til, at Dansk 

Folkeparti har forstået budskabet, men vi gentager det gerne en gang til: Vi mener ikke, at Tyrkiet skal være medlem af 

EU, før Tyrkiet er klar til EU, og før EU er klar til Tyrkiet. Det vil sige, at Tyrkiet skal leve op til de krav, der bliver stillet. Det 

er det, der er budskabet herfra, og det vil det også være de næste gange, Dansk Folkeparti rejser de her debatter om 

Tyrkiets udvikling.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg er ked af at have stillet et spørgsmål uden for det på forhånd skrevne manuskript, men jeg vil alligevel gerne gentage 

det.

Lad os nu lade være med at fokusere på, om Tyrkiet kommer med eller ej. Lad os nu fokusere på, hvilken betydning det har

for Tyrkiet, at man bliver ved med at sige til tyrkerne, at de på et eller andet tidspunkt, når de opfylder kriterierne, kommer 

med, og at man så bliver ved med at komme med nye kriterier. Lad os prøve at fokusere på, hvordan det bliver modtaget i 

den tyrkiske offentlighed og den tyrkiske debat, at man hele tiden stiller krav, som jo i hvert fald i forhold til kønnenes 

ligestilling, demokrati, ytringsfrihed - i parentes bemærket Muhammedtegninger - og en lang række andre ting bliver 

betragtet som en fornærmelse, altså som noget, der gør, at de bevæger sig længere væk fra EU. Er det noget, der fremmer

den broderlighed imellem Danmark og EU og Tyrkiet, som Det Konservative Folkeparti og sådan set også Dansk Folkeparti

gerne vil have, eller er det i virkeligheden noget, der gør, at parterne rykker længere væk fra hinanden?

Jeg håber, at fru Helle Sjelle kan bevæge sig lidt ud over det, hun sagde i sin ordførertale, og også svare på det, som jeg 

spørger om.
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Kl.13:56  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:56  
Kort bemærkning

Helle Sjelle (KF):

Det kan nogle gange være lidt svært, fordi spørgsmålene går i alle mulige og umulige retninger, men jeg skal dog gøre mit 

bedste.

Jeg synes bestemt ikke, at EU skal lade være med at stille krav eller stille Tyrkiet i udsigt, at de eventuelt på et tidspunkt 

kan blive medlem. Jeg synes bare også, at det er nødvendigt og væsentligt at sige til Tyrkiet: Der er nogle krav, som I bliver

nødt til at leve op til, og de krav slækker vi ikke på, heller ikke selv om I synes, at det er nogle besværlige krav; hvis I vil 

være med i det her fællesskab, så er der nogle krav, som I er nødt til at leve op til.

Hvis Tyrkiet, og det synes jeg da er væsentligt, vælger at sige, at de ikke vil leve op til kravene og ikke vil være med, er det 

jo Tyrkiets valg. Det er jo ikke sådan, at vi fra EU siger, at vi under alle omstændigheder vil have Tyrkiet med. Det er da i 

høj grad også op til dem selv, om de ønsker at leve op til de krav.
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Kl.13:57  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Næste ordfører er hr. Niels Helveg Petersen, Radikale.
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Kl.13:57  
Ordfører

(Ordfører)

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg vil gerne starte med at sige tak til udenrigsministeren. Jeg var meget enig i de betragtninger, som udenrigsministeren 

fremførte. Og lad mig sige med det samme, at jeg og Det Radikale Venstre selvfølgelig kan stemme for det af hr. Michael 

Aastrup Jensen fremsatte forslag til vedtagelse, som er genbrug, men som jo på en udmærket måde stadig væk er rigtigt.

Det er sagt hele vejen igennem i denne debat: Tyrkiet opfylder i dag ikke betingelserne for medlemskab. Tyrkiet opfylder 

ikke Københavnskriterierne, og det ved tyrkerne godt selv; det ved man selvfølgelig, det ved vi i EU. Og først når Tyrkiet 

opfylder Københavnskriterierne, kan der blive tale om medlemskab. Det vil sige, at det Tyrkiet, der engang bliver medlem, er

et andet Tyrkiet end det, vi kender i dag.

Så vil jeg føje til, at man jo ikke altid skal se vanskelighederne. Man skal også se mulighederne, og man skal ikke mindst 

se på de muligheder, der ligger i et tyrkisk medlemskab i forhold til at stabilisere et af de mest urolige hjørner i verden. Et 

Tyrkiet, der opfylder Københavnskriterierne, er medlem af EU og er medlem af NATO, kan have en i høj grad stabiliserende 

rolle at spille i dette urolige hjørne af verden. Bl.a. kan det også have betydning for udviklingen i Mellemøsten, da Tyrkiet jo 

traditionelt, på trods af at det altså overvejende er et muslimsk land, har et rigtig godt forhold til Israel.

Perspektivet om EU-medlemskab er en stor støtte til de kræfter i Tyrkiet, der ønsker demokratisering og ønsker 

modernisering af det tyrkiske samfund. At smække døren i for Tyrkiet ville have meget negative følger for den politiske, 

demokratiske udvikling i Tyrkiet, det er jeg helt overbevist om. Og lad mig så sige, at vi aldrig her i Danmark har afholdt 

folkeafstemninger, når vi skulle optage nye medlemmer i EU, og det synes jeg heller ikke kan komme på tale, når det 

drejer sig om Tyrkiet.

Så undrede jeg mig over en enkelt bemærkning fra hr. Jesper Langballe i debattens forløb. Hr. Jesper Langballe sagde, at 

historien bevæger sig langsomt. Jeg må altså sige, at min oplevelse af historiens gang inden for de sidste 18 år, siden 

1990, ikke er, at historien har bevæget sig langsomt, men at historien har bevæget sig utrolig hurtigt. Især når det drejer 

sig om udvidelse af de vesteuropæiske institutioner, især når det drejer sig om udvidelsen af EU og udvidelsen af NATO, 

har vi igennem de sidste 18 år oplevet en revolutionær udvikling i Europa. Europa ser i dag fuldstændig anderledes ud, end 

det gjorde i 1990, da kommunismen brød sammen, så jeg undrede mig lidt over den, synes jeg, historieløse betragtning.
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Kl.14:01  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.14:01  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Hr. Helveg Petersen omtalte den positive udvikling i Tyrkiet, som den igangværende optagelsesproces har afstedkommet. 

Der vil jeg bare gerne spørge, om hr. Niels Helveg Petersen betragter det som entydigt positivt for det tyrkiske demokrati, at

det parti, AKP, hvis program og ledelse er blevet kendt i strid med forfatningens sekulariseringsprincipper, tordner frem. 

Ved de seneste valg, parlamentsvalg, præsidentvalg og forventelig også på søndag til lokalvalg, har det pågældende parti 

vundet mere og mere terræn. Og når partiet samtidig altså ved forfatningsdomstolen er blevet kendt i strid med de 

demokratiske grundprincipper i Tyrkiet selv, er det så udtryk for, at Tyrkiet bevæger sig i den rigtige retning?
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Kl.14:02  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:02  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg sagde faktisk ikke noget om den positive udvikling i Tyrkiet. Jeg sagde, at det ville være et tilbageslag for de 

progressive kræfter i Tyrkiet, hvis EU smækkede døren i for næsen af Tyrkiet. Det var det, jeg sagde.

Udviklingen i Tyrkiet er ikke entydigt gået i den rigtige retning. Der sker mange ting i Tyrkiet, som er positive, og ikke 

mindst skal vi være opmærksomme på, at tyrkisk økonomi altså er en meget, meget stærk og meget levende økonomi, der

jo helt og fuldt lever op til de krav, man økonomisk set kan stille til et medlem af EU.

Men det er ikke entydigt positivt. Der er store spændinger i Tyrkiet, og der er undertiden tilbageslag. Jeg kan jo bare ikke 

se, at det skulle være noget specielt tilbageslag, at den tyrkiske højesteret blander sig i det her og siger, hvad de mener 

om regeringspartiet. Det er da tværtimod et udtryk for en vis styrke, for demokratisk styrke, at der er en domstol, der kan 

gå på tværs af den siddende regering. Det er jo et princip, vi jo altså også hylder i Danmark, selv om det ikke står i den 

danske grundlov.
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Kl.14:03  
Kort bemærkning
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Folketinget, Christiansborg
1240 København K.
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F 24  Om udviklingen i Tyrkiet

Af Morten Messerschmidt (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Peter

Skaarup (DF)

Til udenrigsministeren

Per Stig Møller (KF)

Samling:  2008-09

Status:  Foretaget

 

Vis alle indlæg
Ordførertaler

Forhandlinger

Møde nr.70, torsdag 26.03.2009

Vil udenrigsministeren redegøre for den aktuelle udvikling i Tyrkiet, herunder de interne kampe mellem den islamiske regering og de 

sekulære kræfter, og i det lys give sin vurdering af, om udenrigsministeren finder, at Tyrkiet bevæger sig i retning af eller væk fra EU?

Vis oversigt over samtlige taler

0

  
Kort bemærkning

Det næste punkt på dagsordenen er:

13) Forespørgsel nr. F 24:

Forespørgsel til udenrigsministeren:

Vil udenrigsministeren redegøre for den aktuelle udvikling i Tyrkiet, herunder de interne kampe mellem den islamiske 

regering og de sekulære kræfter, og i det lys give sin vurdering af, om udenrigsministeren finder, at Tyrkiet bevæger sig i 

retning af eller væk fra EU?

Af Morten Messerschmidt (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard 

(DF) og Peter Skaarup (DF).

(Anmeldelse 13.01.2009. Fremme 20.01.2009).

  

1

Kl.11:43  
Kort bemærkning

Formanden:

Den første, der får ordet, er hr. Morten Messerschmidt som ordfører for forespørgerne for at begrunde forespørgslen. 

Værsgo.
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Kl.11:43  
Kort bemærkning

Begrundelse

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand. Efter at have gennemgået nogle af de fatale konsekvenser af allerede gennemførte udvidelser vender vi altså 

blikket imod en af de nok mest opsigtsvækkende forhandlinger, som i øjeblikket pågår med et land, som ønsker 

medlemskab af EU, nemlig Tyrkiet. Jeg og Dansk Folkeparti er af den opfattelse, at det fra starten af har været en fatal 

misforståelse overhovedet at indlade sig på optagelsesforhandlinger med et land, der kulturelt, politisk, historisk og på 

mange andre områder afviger så mærkbart fra kernelandene, fra medlemslandene i EU, at vi nærmest dagligt oplever 

forskellene, konflikterne, problemerne ved at skulle få to så forskellige størrelser til overhovedet at passe sammen, og at det

i virkeligheden i højere grad fører til, at de to parter så at sige flytter sig bort fra hinanden, end det, der oprindelig var tanken:

at man skulle forsøge at forene.

Vi har et godt samarbejde med Tyrkiet i Europarådet og i NATO og i andre sammenhænge, men de fleste vil efterhånden 

kunne se, at det, der foregår i øjeblikket i Tyrkiet, er en regulær islamisering, hvor AK-partiet med premierminister Erdogan 

og præsident Gül i spidsen område for område - undervisningssektoren, administrationen, justitsvæsenet og en lang række

andre sektorer - er i gang med en islamisering af landet, som hverken er til Tyrkiets fordel eller til EU’s fordel. Det er derfor 

vores opfattelse, dels at vi i Folketinget løbende skal have en debat om, hvordan udviklingen i Tyrkiet nu engang er, dels at 

regeringen bør tilsikre, at uanset hvad der sker, vil Tyrkiet aldrig kunne blive medlem af EU, uden at danskerne bliver spurgt 

ved en folkeafstemning, dels at man skal overveje, om det overhovedet er fornuftigt i forhold til relationen Tyrkiet og EU 

imellem at fortsætte med forhandlingerne.

Det er på den baggrund, at vi ønsker den her forespørgsel.
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Kl.11:45  
Kort bemærkning

Formanden:

Ja tak. Så er det udenrigsministeren til besvarelse.
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Kl.11:46  
Ordfører

Besvarelse

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

EU har haft optagelsesforhandlinger med Tyrkiet siden 2005. Reformtempoet i landet har været svingende - det er der ingen

grund til at lægge skjul på - men den tyrkiske regering har som sin erklærede målsætning at tilnærme Tyrkiet EU og EU's 

standarder. Det vil jo selvsagt være i både EU's og Danmarks interesse, så det er en proces, som vi støtter.

Ifølge den tyrkiske forfatning er Tyrkiet et sekulært samfund med en klar adskillelse mellem stat og religion. 

Regeringspartiet, AKP, har islamiske rødder, men det afviser selv at være islamisk orienteret. Det er sandt, at der i det 

tyrkiske samfund er kredse, der frygter, at AKP-regeringen bevæger landet væk fra princippet om adskillelse af stat og 

religion. AKP lægger selv vægt på, at Tyrkiets strategiske orientering er mod Europa, og partiet har, siden det kom til 

magten i 2002, arbejdet for landets tilnærmelse til EU. Det registrerede vi jo navnlig i perioden fra 2002 til udgangen af 

2005, hvor reformtempoet var særlig højt.

AKP fik ved det seneste valg i 2007 cirka 46 pct. af stemmerne, og partiet fortsatte på det grundlag med at have 

regeringsansvaret. Desuagtet har domstolene været opmærksomme på AKP's islamiske rødder for at sikre, at Tyrkiet 

forbliver sekulært. Sidste år behandledes således en sag imod AKP, og den meget omtalte lukningssag mod AKP kostede

jo rent faktisk meget politisk energi og opmærksomhed og satte reformtempoet ned i forhold til det, som EU forlangte.

Men sagen blev afsluttet i 2008, ved at den tyrkiske forfatningsdomstol konkluderede, at AKP havde været centrum for 

antisekulære aktiviteter, men domstolene undlod at skride til lukning at partiet. Sagen tydeliggjorde konflikten mellem stat 

og religion i det tyrkiske samfund, og den satte som sagt reformprocessen i stå i en lang periode. Og så vil jeg selvfølgelig 

gerne tilføje, som jeg også sagde dengang, at partilukninger i et demokrati bør være noget ganske exceptionelt og være i 

overensstemmelse med Venedigkriterierne, som Europarådet jo arbejder med. Siden lukningssagen i 2008 har valgkampen 

op til lokalvalget den 29. marts 2009 igen afledt opmærksomheden noget fra EU-processen.

Grundlaget for EU's optagelsesforhandlinger med Tyrkiet er som bekendt Københavnskriterierne og den opstrammede 

forhandlingsramme, som er fastlagt af Rådet for Den Europæiske Union. Den danske holdning til optagelsesforhandlinger 

med Tyrkiet er klar, og den har jo også et bredt flertal i Folketinget bag sig og blev bekræftet den 2. maj 2006. 

Målsætningen er et tyrkisk medlemskab af EU, men forhandlingerne er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på 

forhånd, og hvor der også skal tages hensyn til EU's evne til at optage nye medlemmer på det tidspunkt, hvor beslutningen 

skal træffes. Tyrkiet kan først blive medlem af EU, når alle betingelser for medlemskab er opfyldt og EU altså er klar.

Europa-Kommissionen konkluderede i den seneste fremskridtsrapport for Tyrkiet fra november 2008, at landet har forbedret 

sin evne til at leve op til forpligtelserne ved et EU-medlemskab. Tyrkiet opfylder fortsat, siger Kommissionen, i tilstrækkelig 

grad det politiske Københavnskriterium.

Der er sket visse fremskridt i forhold til ytringsfriheden, bl.a. gennem en ændring af artikel 301 i straffeloven, og forholdene 

for de ikkemuslimske trossamfund er forbedret gennem vedtagelse af lov om stiftelser, men implementeringen af 

reformtiltagene halter desværre bagefter i flere tilfælde.

På det udenrigspolitiske område fremhævede Kommissionen i øvrigt Tyrkiets aktive rolle i særlig Mellemøsten og 

Kaukasus, hvor der jo er bevægelse i positiv retning.

EU-Kommissionen peger på, at en væsentlig udfordring for Tyrkiet er at få gennemført en forfatningsreform og en reform af 

justitsvæsenet. Derudover skal Tyrkiet fremme menneskerettighederne, bl.a. ytringsfriheden og religionsfriheden, og den 

civile kontrol med militæret skal styrkes.

Tyrkiet lever desuden endnu ikke op til sine forpligtelser i henhold til den såkaldte Ankaraprotokol. Den protokol udvider sin 

toldunion mellem EU og Tyrkiet til også at omfatte de nye EU-medlemslande, herunder Cypern. Tyrkiet har endnu ikke 

ophævet sine restriktioner på transport- og havnefaciliteter i forhold til Cypern. EU blev i 2006 enig om, at dette skulle have 

konsekvenser, og det blev bl.a. besluttet, at 8 ud af de 35 forhandlingskapitler skulle fastfryses. EU vil tage spørgsmålet om

Ankaraprotokollen op til fornyet overvejelse til efteråret 2009. Tyrkiet modsætter sig gennemførelse af Ankaraprotokollens 

forpligtelser, fordi de ikke ønsker at tage et skridt, som de mener kan tolkes som en de facto tyrkisk anerkendelse af 

republikken Cypern.

I den seneste tid er der sket både fremskridt og tilbageskridt. Et helt nyt og positivt fremskridt er åbningen af en ny kurdisk 

tv-kanal på nationalt tv, TRT 6. Men på andre punkter er der i 2008 efter alt at dømme sket tilbageskridt, f.eks. har nogle 

ngo'er rapporteret om flere sager vedrørende tortur og mishandling i 2008 end året før. Det er selvfølgelig meget alvorligt, og 

det må den tyrkiske regering få rettet op på.

Alt i alt står Tyrkiet således over for en række udfordringer, der skal tackles, inden landet overhovedet kan komme i 

betragtning som medlem af EU. Men skulle Tyrkiet få gennemført alle disse reformer, få gennemført hele den proces, som 

vi forlanger af Tyrkiet, og som Tyrkiets regering selv er indstillet på at gennemføre, og skulle Tyrkiet så derigennem blive 

klar til EU og EU samtidig blive klar til Tyrkiet, så er det givet, at Tyrkiet jo til den tid vil være et helt andet land end det, vi 

kender i dag, og som Dansk Folkeparti altid forholder sig til. Så vil de forhold, som Dansk Folkeparti med megen ret 

anfægter, nemlig være fortid.

Den tyrkiske regering har tilkendegivet, at den ønsker at sætte fart på EU-reformprocessen efter lokalvalget den 29. marts. 

Premierminister Erdogan har udnævnt en ny EU-chefforhandler, som kan koncentrere sig om EU-udvidelsesforhandlingerne 

og virke som en indpisker i reformprocessen, således at disse fejl og mangler bliver rettet hurtigere. Og det vil jo så 

forhåbentlig bidrage til at skabe et nyt momentum.

Ifølge AKP-regeringen selv vil et af de første tiltag efter lokalvalget være at skabe enighed om forfatningsændringer, og det 

kan vi jo kun tilskynde den tyrkiske regering til at gøre. EU er i løbende dialog med Tyrkiet, bl.a. i forbindelse med EU-

optagelsesprocessen. Danmark har også tætte bilaterale kontakter til landet, og under mit besøg i Tyrkiet sidste år 

drøftede jeg naturligvis bl.a. optagelsesforhandlingerne med udenrigsministeren, Babacan. Et af de punkter, jeg lagde vægt 

på, var vigtigheden af at få fart på reformprocessen, især reformer relateret til menneskerettighederne.

Lad mig så slå fast: Tyrkiets vej mod EU er lang og besværlig. Tyrkiet skal gennemføre en omfattende reformproces. Det 

centrale er, at Tyrkiet selv ønsker en tilnærmelse til EU. Det er også i både EU's og Danmarks interesse, at Tyrkiet udvikler

sig i retning af EU. Kommer landet igennem de nødvendige reformer, vil det være et helt andet land, end vi kender i dag. 

Men det vil tage mange år, før Tyrkiet når det punkt, og det vil først være til den tid, vi skal tage endelig stilling til et tyrkisk 

medlemskab af EU.

Her og nu har vi fokus på Tyrkiets tilnærmelse til EU og den tyrkiske reformproces, og det er en reformproces, vi alle, også 

Dansk Folkeparti, naturligvis må være interesseret i fortsætter og accelererer.
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Kl.11:53  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak til udenrigsministeren for besvarelsen.

Så går vi til forhandlingen, og den første, der får ordet, er hr. Morten Messerschmidt som ordfører for forespørgerne.
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Kl.11:53  
Kort bemærkning

Forhandling

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand. Hvorfor minder udenrigsministerens ord mig slående om Chamberlains betragtninger efter sin fredsaftale med

Hitler, peace in our time, troen på, at blot man har et papir, hvorpå der står fred, så får man fred? Det gør de, fordi det er 

præcis den samme situation, vi befinder os i med hensyn til den tyrkiske regering, som naturligvis alt andet lige er et noget

mere venligt stemt regime end det, som Chamberlain havde indgået en aftale med.

Man tror, hvis man skal blive i sprogbruget, på unifying i vores tid, på forening i vor tid med noget, som grundlæggende er 

fuldstændig uforeneligt. Og jeg undrer mig over, at udenrigsministeren næsten ikke, for ikke at sige slet ikke, svarer på den

del af forespørgslen, som handler om, hvorvidt Tyrkiet i øjeblikket bevæger sig bort fra EU eller i retning af EU. Han berører 

overhovedet ikke den islamiseringsproces, som i øjeblikket er i gang under AK-regeringen - ud over dommen fra højesteret. 

Udenrigsministeren berører selvfølgelig forfatningsændringen og siger, at den er positiv. Men er det ubetinget positivt, at AK-

regeringen som led i sit islamiske kvindesyn nu mener, at kvinder skal ind i en særlig bestemmelse i forfatningen, som 

handler om sådan særlig beskyttelsesværdige grupper, herunder børn, handicappede og lignende?

Er det i virkeligheden ikke et forslag, som ligger fuldstændig i forlængelse af det, vi for få år siden hørte fra samme Erdogan,

om sex uden for ægteskab, der også skulle være kriminelt, forudsat at man altså var gift med en anden? Det er fuldstændig

den samme islamiske tankegang, som vi her ser fra Erdogans parti, som når Erdogan udsteder censurforbud mod 

videnskabelige magasiner, der bringer et billede af Charles Darwin på forsiden, fordi han efter regeringens opfattelse har 

været grundlaget for den kreationisme, som man betragter som i strid med islam. Eller hvorfor nævner man ikke de 254 

journalister, som alene sidste år blev retsforfulgt af regeringen, heraf 44 alene efter den artikel 301, som udenrigsministeren 

nævner, men som det tyrkiske retsvæsen altså stadig væk forholder sig til, bruger, anvender, sigter og dømmer folk efter?

Tyrkiet er på vej væk fra EU. Man har ligestillet de islamiske og de sekulære skoler, når det kommer til optag på 

universiteterne. Man har fjernet det gamle forbud mod det islamiske hovedtørklæde, som går helt tilbage til kemalismens 

start, helt tilbage til tiden lige efter første verdenskrig. Man har på linje med det, der foregår i alle andre muslimske lande, 

valgt at forbyde restauranter at udskænke alkohol i 62 ud af Tyrkiets 81 provinser. Område for område minder Tyrkiet mere 

om det Mellemøsten, vi kender, end om det EU, vi nu engang er.

Derfor er vi i Dansk Folkeparti voldsomt skeptiske over for at fortsætte den optagelsesproces, man har sat i gang. Og vi 

insisterer på, at hvis man vil dette ideologiske projekt, må det i det mindste sikres, at befolkningerne får det endelige ord. 

Lige så vel som at præsident Sarkozy i Frankrig har lovet franskmændene en folkeafstemning, bør den danske regering 

også love danskerne, at hvis man fortsætter med dette hovedløse projekt, jamen så bliver det danskerne, der får den 

endelige afgørelse ved en folkeafstemning. Det er det eneste rigtige.

Jeg skal derfor her indledningsvis på vegne af Dansk Folkeparti fremføre følgende:

Forslag til vedtagelse 

»Folketinget konstaterer, at Tyrkiet med sit historiske, politiske og kulturelle baggrund afviger mærkbart fra de øvrige af 

EU’s medlems- og ansøgerlande. Endvidere konstaterer Folketinget, at Tyrkiet igennem de seneste år har gennemgået en 

udvikling væk fra det sekulære udgangspunkt, idet der henvises til forholdene for minoriteter, for ytringsfriheden, for 

ligestillingen og for demokratiet.

På den baggrund opfordrer Folketinget regeringen til i EU at modarbejde processen med henblik på optagelse af Tyrkiet i 

EU og kræver, at regeringen som led i en eventuel optagelse af Tyrkiet som medlem af EU udskriver folkeafstemning 

herom.«

(Forslag til vedtagelse nr. V 48).

Tak, formand.
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Kl.11:58  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak. Dette oplæste forslag til vedtagelse vil indgå i Folketingets videre forhandlinger.

Jeg skal her udsætte mødet. Mødet genoptages kl. 13.00.
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Kl.11:58  
Kort bemærkning

:

Mødet er udsat. (Kl. 11:58).
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Kl.13:06  
Kort bemærkning

Forhandling

Formanden:

Mødet er genoptaget.

Vi er ved forhandlingen, og den næste ordfører under F 24 er hr. Michael Aastrup Jensen. Værsgo.

  

Vis alle (6) indlæg i denne gruppe
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Kl.13:07  
Ordfører

(Ordfører)

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg vil indledningsvis gerne have lov til at slå fast, at i spørgsmålet om Tyrkiets mulige optagelse i EU, er der faktisk 

opstillet en lang række helt specifikke krav, og før de er opfyldt, kan der på ingen måde blive tale om et tyrkisk EU-

medlemskab. Som det ser ud i dag skal tyrkerne flytte sig endog meget langt, hvis de på nogen måde skal gøre sig 

forhåbninger om at blive en del af Den Europæiske Union. Det er min og Venstres opfattelse, at Tyrkiet, som vi kender det i

dag, langtfra er parat til at blive en del af EU. Jeg vil godt have lov til at advare imod, at Dansk Folkeparti får lov til at kapre 

debatten for at gøre den til et spørgsmål om, hvorvidt Tyrkiet anno 2009 skal være EU-medlem. Det spørgsmål er jo 

fuldstændig uaktuelt.

Denne forespørgselsdebat er en ud af efterhånden mange debatter, hvor vi kan få lov til at høre på Dansk Folkepartis 

evindelige klagesang om, at EU er så og så dårligt, og at vi i virkeligheden ville være meget bedre tjent med en høj mur 

omkring Danmark, der kan holde omverdenen på behørig afstand. Det er som at høre en meget dårlig lp-plade, hvor 

pickuppen desværre er kørt fast i samme rille, og på pladecoveret blomstrer partiets spidskandidat til 

europaparlamentsvalget, en mand, der er så utilfreds med EU, at han partout må have et fast sæde i dets parlament. Vi 

befinder os med andre ord midt i hr. Morten Messerschmidts valgkamp, og her er spørgsmålet om Tyrkiet blot endnu et 

stykke valgflæsk, som han langer over disken til vælgerne.

Vi kan bruge Tyrkiet, men set i den sammenhæng er Tyrkiets behov for EU langt, langt større. Tyrkiet ligger som bekendt 

på grænsen mellem Europa og Asien. Af den grund har landet enorm strategisk betydning, især sikkerhedspolitisk, men 

også med hensyn til energiforsyning og handel i øvrigt. Samtidig indtager Tyrkiet en nøglerolle som diplomatisk bindeled 

mellem de stridende parter i Mellemøsten. Landet har bl.a. spillet en meget aktiv rolle i forsøget på at mægle mellem 

Syrien og Israel. Endelig er Tyrkiet en regional magtfaktor, der er med til at værne os og de øvrige lande i Mellemøsten mod

Irans islamiske terrorregime.

Men selv om Tyrkiet måske er lidt af en duks set i mellemøstlig sammenhæng, befinder landet sig stadig rigtig langt nede 

på den demokratiske skala. Der er meget langt op for overhovedet at nærme sig det niveau, som landet skal befinde sig på,

før et tyrkisk medlemskab af EU bliver realistisk. Listen over Tyrkiets fejl og mangler er alenlang, og Dansk Folkepartis 

ordfører har vi allerede hørt remse op af denne liste igen og igen, og det vil han sikkert gøre igen under debatten. Men jeg 

skal nok spare Tinget.

Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at vi i Venstre, eller for den sags skyld i EU generelt, vil se stort på Tyrkiets 

stribevis af brud på elementære menneskerettigheder eller er ligeglade med, at landet ikke efterlever internationale 

konventioner og aftaler - på ingen måde. Hvis Tyrkiet nogen sinde skal gøre sig forhåbninger om at blive en del af det gode 

selskab, skal tyrkerne og deres ledere virkelig lægge sig i selen, for de har meget, meget lang vej igen, før de er egnede til 

at blive lukket ind i varmen. Som jeg sagde indledningsvis, er EU’s principper klippefaste, dem kan der ikke forhandles om. 

På den baggrund vil jeg gerne på vegne af Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale

Venstre og Liberal Alliance fremsætte følgende:

Forslag til vedtagelse

»Folketinget bekræfter sin vedtagelse V 66 af 2. maj 2006.«

(Forslag til vedtagelse nr. V 49).

Hvis nu ikke alle tilstedeværende ved, hvad det egentlig var, vi vedtog i 2006, vil jeg gerne lige læse det op som en 

servicemeddelelse. Det var følgende:

»Folketinget konstaterer, 

- at forhandlingerne med Tyrkiet om medlemskab af Den Europæiske Union er indledt,  

- at grundlaget er Københavnskriterierne og en opstrammet og forsvarlig forhandlingsramme som fastlagt af Rådet for Den 

Europæiske Union på mødet den 3. oktober 2005, 

- at målsætningen er tyrkisk medlemskab af EU, men at forhandlingerne er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på 

forhånd, og hvor der også skal tages hensyn til EU's evne til at optage nye medlemmer (absorptionskapacitet). Folketinget 

opfordrer regeringen til fortsat at medvirke til at sikre en stram og forsvarlig forhandlingsproces med Tyrkiet.«
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Kl.13:11  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak. Vi har jo i formandskabet indført den praksis, at man ikke nødvendigvis læser et forslag til vedtagelse op, efter at 

ordføreren netop har læst det op - sådan har det jo været før - men for en god ordens skyld vil jeg gøre det her, for nu er der 

to oplæste forslag: det gamle og det nye. Jeg vil godt læse det op, for det er rimelig kort. Det, som Venstre, 

Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance har som

forslag til vedtagelse, lyder:

»Folketinget bekræfter sin vedtagelse V 66 af 2. maj 2006.«

Det er det forslag til vedtagelse, der indgår i de videre forhandlinger.

Der er ønsker om korte bemærkninger, og det er først hr. Morten Messerschmidt. Jo
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Kl.13:12  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Først må der være grund til at takke hr. Michael Aastrup Jensen om ikke andet så i hvert fald for hans opfindsomhed i 

forhold til at skrive ordførertaler. Under den tidligere debat hørte vi lidt om Morten Korch, og nu skal vi høre om hans lp-

samling. Jeg er da næsten glad for, at vi har begrænset det til to debatter i dag.

Dernæst vil jeg høre: Når nu man fra det her store flertal af partiers side vælger at trække en vedtagelse fra den 2. maj 2006

frem, altså en næsten 3 år gammel vedtagelse, vidner det så i virkeligheden ikke om, at man fra de partiers side 

overhovedet ikke interesserer sig for, hvad der foregår i Tyrkiet? For der er jo netop sket helt elementært graverende ting i 

Tyrkiet inden for de sidste 2-3 år. AK-partiet, altså regeringspartiet, er blevet kendt i strid med forfatningen, og der er en 

omfattende islamisering af samfundet i gang. Alle de ting vælger japartierne overhovedet ikke at tage stilling til, næ, man 

holder fast i det, man vedtog i 2006, og så kan alt det andet åbenbart være ligegyldigt.
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Kl.13:13  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:13  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Nu tror jeg ikke, at Dansk Folkepartis EU-ordfører helt kan lægge mig i munden, at jeg ikke havde en rimelig skarp kurs 

over for et eventuelt kommende EU-medlemskab for Tyrkiet. Det var også derfor, at jeg som en servicemeddelelse læste 

vedtagelsen fra 2006 op, hvis nu nogen skulle have glemt den, for der siger vi jo, at det er en åben proces - resultatet er 

ikke givet på forhånd - at regeringen skal føre en stram og forsvarlig forhandlingsproces osv. 

Det er altså ord, hvor vi klart siger, at Københavnskriterierne skal opfyldes fra Tyrkiets side, at man generelt skal stramme 

op i forhold til demokratiske spilleregler osv. Det sagde vi allerede dengang, og det er der selvfølgelig ikke ændret ved; det 

mener vi stadig væk, og dermed har vi også sagt, at vi ikke mener, at Tyrkiet er i mål endnu. Og som jeg også sagde i 

ordførertalen, mener vi faktisk fra Venstres side, at der er rigtig lang vej til målstregen endnu.

Så er der selvfølgelig to måder, man kan gribe det an på: Skal vi så bare lade være med at tænke mere over det, eller skal 

vi prøve at holde dem på sporet og kæmpe for, at de når i mål? Det er det, vi lægger op til fra Venstres side.

  

15

Kl.13:14  
Kort bemærkning

Formanden:

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:14  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Det kan jo ikke tages som udtryk for andet, end at Venstre åbenbart finder, at det der med, at et parti og en regering bliver 

kendt i strid med sit eget lands forfatning, i hvert fald ikke er væsentligt nok til, at man gider bruge et par minutter på at 

indskrive det i et forslag til vedtagelse. Det er da ganske tankevækkende. Noget så fundamentalt for et demokrati, som at 

ens regering overholder forfatningen, bør da indgå i de overvejelser, som man som EU-medlemsland gør sig, i takt med at 

Tyrkiet altså forhandler.

Så vil jeg spørge i forhold til det der mantra, vi hele tiden hører og sikkert vil høre fra alle de andre copy-paste-talere her 

efterfølgende, at selvfølgelig kan Tyrkiet først komme med, når landet overholder kriterierne: Hvilket europæisk land kan 

komme med, før de overholder kriterierne? For ellers giver det svar jo ikke nogen mening. Der er jo masser af europæiske 

lande, man ikke vælger at indlede optagelsesforhandlinger med, men hvis de alle sammen bare skal med, når de opfylder 

kriterierne, hvorfor skal man så forhandle med Tyrkiet og ikke med f.eks. Aserbajdsjan og Rusland?
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Kl.13:15  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:15  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Nu er det jo sådan, vil jeg gerne sige til hr. Morten Messerschmidt, at Tyrkiet er et officielt kandidatland til EU; det er 

Aserbajdsjan ikke endnu, og det er i hvert fald en rimelig god grund til, at man ikke forhandler med Aserbajdsjan.

I forhold til Tyrkiets eventuelle kommende EU-medlemskab har vi jo klart sagt, at vi ønsker at holde dem på sporet i forhold 

til Københavnskriterierne og i forhold til, at de mangler at få ryddet op i nogle ting, bl.a. i forhold til spørgsmålet om deres 

domstole og i forhold til forfatningen. Det er vi jo fuldstændig enige om. Det er også derfor, jeg siger, at det simpelt hen ikke

kan nytte noget, at Dansk Folkeparti prøver at kapre en dagsordenen om, at vi fra Venstres side gerne vil have Tyrkiet med 

i EU anno 2009, for som jeg sagde i min tale: Det ønsker vi ikke. Vi vil have, at Tyrkiet skal opfylde en lang række krav, 

som de ikke er i nærheden af at opfylde endnu, før de kan komme med i EU. Et forsøg på at fjerne den fokus, som hr. 

Morten Messerschmidt prøver på, skal han ikke få held til.
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Kl.13:16  
Kort bemærkning

Formanden:

Så er der en kort bemærkning fra hr. Kamal Qureshi.
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Kl.13:16  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

Tak. Vi har jo fremsat et fælles forslag til vedtagelse, men jeg tror, at vi også er enige på afgørende områder, så jeg synes 

bare - når nu vi ikke fik lejlighed til at stille ministeren spørgsmål i første runde - at jeg gerne, for at få det på plads, vil 

spørge Venstres ordfører, om ikke Venstre vil kunne bekræfte sammen med SF, at den helt klare grund til, at vi støtter den 

her proces, er, at vi tror på, at Tyrkiets udvikling i retning af mere demokrati, bedre menneskerettigheder, bedre rettigheder 

for kvinder og andet fremmes i den her proces og ikke det modsatte.

Det, der er det helt bærende, er jo, at vi i modsætning til Dansk Folkeparti ikke bare er optaget af at ødelægge Tyrkiet, 

men faktisk er optaget af, hvordan vi fremmer den udvikling i Tyrkiet, som kan gøre, at Tyrkiet netop kan virke som den bro, 

der bliver nævnt i ordførerens tale.
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Kl.13:17  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:17  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg kan kun være fuldstændig enig med spørgeren og sige, at det helt klart er vores vurdering, at det, at vi så at sige holder

dem på sporet - som jeg har nævnt et par gange - i forhold til optagelsesforhandlingerne, i forhold til at der hele tiden er en 

undersøgelse af, om de opfylder de forskellige kriterier, at vi arbejder for, at de kommer i en meget mere demokratisk 

retning, og holder regeringen fast på de løfter, den har givet i forhold til EU, er markant bedre, end at vi kommer og siger: 

Nej, vi mener ikke, at Tyrkiet overhovedet er en del af Europa. For så kan det da gå rigtig galt.

Her taler vi altså om et land, som har en kæmpe militærstyrke, et land, som i dag i mit billede i en eller anden grad er med 

til sammen med Israel at være duksedrengen i Mellemøsten. Og det kan altså gå gruelig galt, hvis ikke vi kan holde dem 

på sporet og så at sige hele tiden sige: I kan godt nå målet, hvis I opfylder de her forskellige krav. Så jo, jeg er meget enig.
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Kl.13:18  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Kamal Qureshi.
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Kl.13:18  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

De her korte bemærkninger behøver jo ikke nødvendigvis være spørgsmål, så jeg vil benytte lejligheden til at sige, at set 

gennem SF’s briller er der jo ikke nogen tvivl om, at det er helt klart, at vi ser en proces i Tyrkiet. Går man tilbage til det 

tidspunkt, hvor processen startede i Tyrkiet, og det er jo længere tilbage end i 2005, er der ingen tvivl om, at Tyrkiet har 

bevæget sig i en retning med mere respekt for menneskerettighederne. De grupper i Tyrkiet, som ønsker den her proces, 

bliver styrket af et europæisk samarbejde og bliver styrket af, at Tyrkiet er med i en lang række projekter, 

menneskerettighedsprojekter, kvinderettighedsprojekter, demokratiprojekter m.m. Tyrkerne er med i de internationale 

konferencer, og deltager også i langt hovedparten, hvor de personer og de grupper bliver styrket.

Så det ville være en skadelig udvikling for Tyrkiet, hvis vi skulle vælge den linje, som Dansk Folkeparti lægger op til, og 

skubbe tyrkerne fra os. Det, der er det helt centrale, det helt afgørende og det, tyrkerne har brug for, er, at vi er der, at vi 

hjælper dem, og at vi er med til at fremme udviklingen i det rigtige spor.
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Kl.13:19  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:19  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg er enig i, at vi heldigvis har set visse positive skridt fra Tyrkiets side. Jeg må så til gengæld sige, at jeg også synes, at 

vi har set tilbageskridt fra Tyrkiets side. Der må jeg give hr. Morten Messerschmidt ret i, at vi også har set episoder, som 

jeg i hvert fald absolut ikke syntes var pæne. Derfor er det også vigtigt for mig at understrege, at det Tyrkiet, som vi fra 

Venstres side gerne ser får EU-medlemskab, ikke er et Tyrkiet anno 2009, for der er altså lang vej endnu. Men som 

spørgeren klart var inde på, kan Tyrkiet jo kun komme i mål, hvis og såfremt Tyrkiet er på sporet, og derfor er det vigtigt, at 

vi holder dem på sporet.
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Kl.13:20  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe for en kort bemærkning.
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Kl.13:20  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Når jeg påhører de her debatter om Tyrkiets mulige optagelse i EU, så er der en ting, der altid undrer mig, og det er bl.a. hr.

Michael Aastrup Jensens tidshorisont. Det er altså, som om historien kun er et øjeblik, der venter på det næste øjeblik, og 

det er rigtigt, at det er sådan med historien i forhold til Vorherre, men hr. Michael Aastrup Jensen kunne dog godt have en 

anden tidshorisont.

Der bliver hele tiden sagt, at det slet ikke er i dag, og at det slet ikke er i 2009, at Tyrkiet skal optages, men altså, 

Muhammed er ca. 1.500 år gammel, og islamismen er lige så gammel. Så har vi i årene efter første verdenskrig oplevet et 

tilbageslag for islamismen med Kemal Atatürks reformer, og nu går det den modsatte vej igen, som om Kemal Atatürk 

næsten ikke havde eksisteret… 

  

29

Kl.13:21  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Vi skal lige have spørgsmålet.
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Kl.13:21  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Ja, spørgsmålet - det forundrede spørgsmål - er: Hvad er det for en tidshorisont? Er det 30 år, der vil gå, inden Tyrkiet kan 

optages, eller er det 100 år, og kunne man så ikke lige lade det ligge lidt og vente med at snakke om det?
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Kl.13:22  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:22  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Altså, jeg kan ikke sætte en tidsgrænse ind og sige, at det bliver om x antal år, at Tyrkiet kan blive medlem af EU, for som

jeg har slået fast, skal Tyrkiet opfylde en lang række kriterier, som de ikke er i nærheden af at opfylde endnu. Og hvornår 

de så gør det, beror selvfølgelig på de forhandlinger, der er mellem EU på den ene side og Tyrkiet på den anden side. Jeg 

er selvfølgelig forhåbningsfuld, med hensyn til at vi kan komme det nærmere, at det kan storme fremad, men det er jo også 

vigtigt at slå fast, at det forslag til vedtagelse, som vi forhåbentlig bekræfter med en afstemning her senere, også klart siger,

at det er en åben proces, hvor resultatet ikke er givet på forhånd.

Så det vil sige, at det altså er sådan, at det ikke bare er en gratis omgang for Tyrkiet. Hvis ikke Tyrkiet opfylder de 

forskellige kriterier, der er, kan Tyrkiet ikke blive medlem af EU. Derfor er det også vigtigt, at Tyrkiet spiller med på den her 

bane.
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Kl.13:23  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.13:23  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jo, men hvis jeg nu fik den originale idé at foreslå her i Folketinget, at Saudi-Arabien skulle optages i EU, så ville det 

formentlig støde på forskellige indvendinger, og en af de absolut relevante ville være, at Saudi-Arabien er et islamisk 

diktatur. Og så ville hr. Michael Aastrup Jensen sige, at det jo var en proces, der gik over tid, og at alle 

Københavnskriterierne skulle være opfyldt, før vi kunne optage Saudi-Arabien.

Ærlig talt, er det da ikke nogle mærkelige luftkasteller og en mærkelig mangel på fornemmelse for, hvor uendelig langsomt 

historien bevæger sig?
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg kan berolige hr. Jesper Langballe med, at vi fra Venstres side ikke vil arbejde for, at Saudi-Arabien bliver medlem af EU.

Det er jo så dermed også sagt, at jeg mener, at Tyrkiet er et kandidatland, og at Tyrkiet selvfølgelig skal opfylde en lang 

række kriterier, for at det kan blive medlem. Det har jeg efterhånden sagt mange gange nu, men alligevel prøver man at 

skyde os i skoene, at - som jeg hørte det fra hr. Morten Messerschmidt tidligere - hvis det stod til os, ville Tyrkiet komme 

med i nærmeste fremtid.

Jeg har altså sagt rimelig klart i min tale, at der er lang vej endnu, før Tyrkiet kommer i mål, men som vi også talte om før, 

er det, at vi holder dem på sporet og holder dem på en demokratisk vej, bedre end alternativet.
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Så er det fru Yildiz Akdogan, Socialdemokratiet.
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Kl.13:25  
Ordfører

(Ordfører)

Yildiz Akdogan (S):

Et uddannelsessystem, der fungerer under en religiøs administration, censur på bøger, dødsstraf, skilsmisse ikke tilladt, 

prævention og abort ikke tilladt, kvinder i den offentlige sektor må opgive deres arbejde i tilfælde af et ægteskab, 

kriminalisering af homoseksuelle - disse var punkter i en forfatning, som også gjorde krav på nabostatens territorium. Men 

den her forfatning er ikke den tyrkiske. Det er en forfatning, der var den irske før 1973. Det får en til at tænke og ikke mindst

stille spørgsmålet: Kan det virkelig passe? Ja, det kan det. Men Irland er heldigvis nået langt siden, bl.a. takket være EU 

og de krav, man har stillet fra fællesskabets side til de enkelte medlemslande.

Men spørgsmålet i dag drejer sig om Tyrkiet, og spørgsmålet er så, hvad der sket, siden dette land blev kandidatland i 

1999. Tyrkiet har først og fremmest forpligtet sig til at opfylde Københavnskriterierne. Allerede 2 år efter, dvs. i 2001, 

lancerede den daværende koalitionsregering sin første reformpakke, der prikkede hul på en række tabuer i tyrkisk politik - 

tabuer, som gjorde op med militæret, mindretalsspørgsmålet og menneskerettighederne generelt.

I 2002 fik landet så sin nuværende konservative, religiøse regering, også kendt som AKP-partiet. Trods skeptikernes frygt 

for en islamisering af det sekulære Tyrkiet, kan man med rette spørge, hvad der er sket rent reformmæssigt under den her 

regering. Hvis jeg skal fremhæve nogle af de konkrete udviklingsprocesser, kan jeg nævne nogle enkelte, og det lyder 

sådan her:

Den meget kritiserede forfatning fra 1982, der blev til efter militærkuppet, har været og er under stor forandring og 

reformproces, og en tredjedel af forfatningen er bl.a. ændret. Dødsstraffen er afskaffet. Den politiske situation i Tyrkiet er 

meget mere stabil end tidligere, og militærets indblanding i det politiske liv er begrænset væsentligt. Bl.a. har militæret blot

en rådgivende rolle i dag. Mindretalsrettigheder er forbedret væsentligt. F.eks. er det i dag tilladt, at det kurdiske mindretal 

kan få lov til at se kurdisk tv 24 timer i døgnet. Kvindernes ligestilling er forbedret markant, bl.a. via ægteskabsloven og den 

reviderede straffelov. Vold mod kvinden tages meget mere alvorligt fra myndighedernes side, og der er nultolerance over for 

æresrelaterede drab, heldigvis. Religiøse mindretal har fået lettere ved at komme frem og ytre sig til pressen og i det 

offentlige rum generelt. Der er også indført en nultolerancepolitik mod tortur og mishandling i fængslerne.

Så langt, så godt. Men er alt så fryd og gammen i Tyrkiet? Nej, Tyrkiet har stadig lang vej med hensyn til at implementere 

alle reformer, og selv om optagelsesforhandlingerne blev indledt officielt i 2005, mangler landet stadig væk 33 ud af de 35 

lovpakker, som landet skal gennemføre. Spørgsmålet er så, når nu et kandidatland, som, siden det blev grundlagt i 1923, 

har sat den europæiske statsdannelsesmodel som sit forbillede og trods sin muslimske baggrund har formået at bygge et 

parlamentarisk system op med frie valg og et ønske om at være en del af det europæiske fællesskab: Skal dette land 

holdes ude? Eller skal man holde det fast i den reformproces, det er i gang med?

For os Socialdemokrater er svaret ret enkelt. Tyrkiet er en vigtig samarbejdspartner for EU, og landet spiller også en vigtig 

rolle i NATO, som vi har set på det seneste, og kan også være en god rollemodel for andre muslimske lande. Derfor skal 

man holde den tyrkiske regering fast på det løfte om reformer. Vi ved, at medlemskab ikke er på tale i morgen eller de 

næste mange år frem, ligesom vi ved, at bolden ligger hos tyrkerne, hvad reformprocessens hastighed angår. Derfor mener 

vi heller ikke, at døren skal lukkes for Tyrkiet eller andre lande, der måtte ønske at forpligte sig til kravene om kriterierne fra 

EU's side. Vi skal derimod holde fast i en stram og ansvarlig forhandlingspolitik, hvad enten det gælder Tyrkiet eller andre 

kandidatlande.

Vi støtter den af Venstres ordfører fremsatte udtalelse.
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Kl.13:29  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:29  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Tak for betragtningerne. Jeg tror bare, jeg vil nøjes med at spørge - nu hvor fru Yildiz Akdogan altså tilslutter sig det forslag 

til vedtagelse tilbage fra midten af 2006 - om hun ikke isoleret betragtet kan se det som et problem, at den regering, som 

EU i øjeblikket forhandler med, er blevet kendt forfatningsstridig ved Tyrkiets forfatningsdomstol og altså har fået straffe 

derefter, det vil sige fået nedsat sit statstilskud osv.

Gør det ikke bare for nogle Socialdemokrater, at man måske lige tænker sig om en ekstra gang, inden man går ud og råber

juhu over den forhandlingsproces, som jeg forstår, at fru Yildiz Akdogan er en varm tilhænger af?
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Yildiz Akdogan (S):

For det første mener jeg ikke, at jeg råbte juhu. For det andet vil jeg også sige, at AKP-partiet heldigvis ikke blev lukket.

I min indledning refererede jeg til et land, der engang havde nogle regler, der kan få os til at ryste på hovedet i dag - Irland. 

Men situationen en anden i dag. Og som jeg også sagde i min tale, er det spørgsmålet om en reformproces. Bolden ligger 

hos tyrkerne, det gør hastigheden også. Så skulle vi ikke lige vente og se, hvordan og hvorledes det går, inden vi på forhånd

dømmer dem ude?
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg synes, det er en ganske fortrinlig argumentation, der givetvis fortjener optryk i flere årbøger, når året udrinder. Altså, det

forhold, at Irland på 35 år har reformeret sig, gør, at så må Tyrkiet sandelig da også kunne. Det synes jeg er fantastisk. Jeg

vil i hvert fald huske det længe, tror jeg. Jeg vil sige, at det unægtelig også letter argumentationen for Socialdemokraterne 

på en lang række andre områder, hvis man kan pege på et eneste område, hvor der har været en udvikling, og så sige: 

Jamen så kan alle andre også. Jeg vil sige: Enfoldigheden leve! Og så må folk uden for huset her jo selv dømme.

Men jeg vil egentlig bare gerne have svar på mit spørgsmål. Gør det overhovedet ikke indtryk på fru Yildiz Akdogan eller på 

Socialdemokratiet som sådan, at den regering, man forhandler med, ved den tyrkiske forfatningsdomstol har fået kendt sit 

virke og sit program i strid med forfatningens grundprincipper?
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Kl.13:31  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:31  
Kort bemærkning

Yildiz Akdogan (S):

Tak for det. Jeg ved ikke, om ordføreren selv er klar over det, men faktisk lavede vi en stor big bang-udvidelse i 2004, hvor vi 

fik ti nye lande med i EU, og så fik vi to andre nye lande, og mig bekendt har de her lande reformeret sig ret så meget og er

blevet ret velfungerende demokratiske stater. Så, ja, det tog 35 år for Irland, det tog gennemsnitlig 10 år for de central- og 

østeuropæiske lande. Det kan være, at det måske tager 20 år for Tyrkiet - hvem ved? Men processen er sat i gang. 

Så vil jeg lige spørge hr. Morten Messerschmidt, der er så skeptisk over for, hvad der foregår i Tyrkiet: Har hr. Morten 

Messerschmidt været i Tyrkiet? Europaudvalget var jo på en studietur for netop at gå ind og se på, hvad der sker, og 

hvordan reformprocesserne ser ud, og vi snakkede både med civilsamfundet, de politiske partier og forskellige andre 

interessegrupper. Det kunne måske have gavnet hr. Morten Messerschmidts indsigt i forhold til, hvad der foregår, hvis han 

nu havde deltaget i den her studietur.
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Kl.13:32  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger, og næste ordfører er fru Hanne Agersnap, Socialistisk Folkeparti.
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Kl.13:32  
Ordfører

(Ordfører)

Hanne Agersnap (SF):

Jeg vil gerne takke for ministerens redegørelse, som jeg synes klart viste, at der stadig væk er væsentlige udeståender og 

udfordringer på mange områder i samarbejdet, men at den grundlæggende holdning også er, at det er vigtigt, at vi fortsætter

forhandlingsstrategien.

I SF undrer vi os over, at forespørgerne - i hvert fald sådan som forespørgslen er formuleret - kun er interesserede i forholdet

mellem islamiske og sekulære kræfter. Det, som vi synes er det særlig interessante, er forholdet mellem de demokratiske 

og de udemokratiske kræfter, herunder forholdet til mindretal, bl.a. kurderne, hvor det er vigtigt, at vi får en udvikling mod et 

mere pluralistisk demokrati.

Det er vigtigt, at EU fortsætter forhandlingerne med optagelse for øje, fordi det bl.a. er på den måde, vi får fremmet 

udviklingen mod det pluralistiske demokrati og mindretalsbeskyttelse, og fordi det er vigtigt for både EU og Tyrkiet at få 

styrket samarbejdet og i sidste ende nå frem til optagelse.

SF støtter de rammer for optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet, som vi vedtog tilbage i 2006. Her konstaterede 

Folketinget, at forhandlingerne med Tyrkiet er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på forhånd, men at målet dels er 

optagelse, dels at Tyrkiet skal opfylde de samme krav som alle andre nye medlemslande, herunder Københavnerkriterierne.

De seneste år er den positive reformproces, som blev startet i Tyrkiet i 2003, gået i stå. Det er vigtigt, at vi fortsætter med 

at presse på og få Tyrkiet tilbage på reformsporet, få bremset den øgede polarisering i det tyrkiske samfund og sikret 

pluralisme og mindretalsrettigheder. De demokratiske kræfter vokser i Tyrkiet, og de kræfter skal vi støtte ved at fortsætte 

forhandlingerne med optagelse som mål.

Ministeren nævnte, at et af problemerne i forhandlingerne med Tyrkiet er manglende accept af Ankaraprotokollen, altså at 

Tyrkiet ikke kan acceptere toldunion og transport- og havnesamarbejde med Cypern. Forholdet til Cypern og Grækenland 

fortsætter med at spænde ben for optagelsesforhandlingerne, og vi mener, at EU har en stor del af ansvaret for den 

hårdknude, forhandlingerne er havnet i. Den tyrkiske premierminister accepterede i sin tid FN's plan for en løsning af 

konflikten på Cypern, men græsk-cyprioterne forkastede planen. Alligevel valgte man at optage et delt Cypern i EU, og det 

er nu en af barriererne i forhandlingerne.

Det er vigtigt at holde fast i, at udsigten til EU-medlemskab giver den tyrkiske befolkning tro på fremtiden. Men både EU’s 

vaklen og de nyere processer i Tyrkiet har været med til at sætte reformprocessen i Tyrkiet i stå, og det er uheldigt for 

begge parter ud fra både et sikkerhedspolitisk, kulturelt og demokratisk synspunkt. Vi har brug for Tyrkiet som bindeled til 

Mellemøsten, til konstruktiv dialog med Tyrkiets moderate islam og til at skabe robust økonomi og velfærd i Europa. Tyrkiet

har allerede siden 1963 haft privilegeret medlemskab af først EF og nu EU, så man kan jo ikke tilbyde Tyrkiet en 

mellemting. Nu er det fuldt medlemskab, vi forhandler om.

SF støtter flertallets forslag til vedtagelse, som jo ikke er en genopfindelse af den dybe tallerken, men fastholder os ved den

vedtagelse, der blev vedtaget i maj 2006.
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Kl.13:36  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Der er et par korte bemærkninger, og den første er fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:36  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Fru Hanne Agersnap nævnte jo mange spændende emner i sit indlæg, og jeg vil bare stille spørgsmål til ét område.

Fru Hanne Agersnap nævnte forsøget på at genforene Cypern, altså få afsluttet den ulovlige besættelse at Nordcypern 

siden 1974 og genforene den med den græsk-cypriotiske del. Jeg forstår det sådan, at SF synes, det ville være 

fuldstændig naturligt, hvis græsk-cyprioterne skulle overdrage den besatte del af landet til tyrkerne. Det var i hvert fald 

sådan, jeg udlagde det, og kan fru Hanne Agersnap sige noget om, hvad det er for nogle dele af aftalen, hun finder er særlig

fornuftige?

Det er jo velkendt, at græsk-cyprioterne syntes, det var træls, at de skulle dele deres nationalbankreserver, og at det var 

træls, at man skulle have en fælles beslutningsprocedure, som gjorde, at hver del af øen ville få lige 

beslutningskompetence ved ny lovgivning, og at man skulle dele præsidentmagten og alle de ting. Men kunne fru Hanne 

Agersnap prøve at uddybe, hvordan hun ser på nogle af de elementer i aftalen, som hun åbenbart mener er så fantastisk?
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg mener, det er vigtigt, at den løsning af Cypernproblemet i FN-regi, der blev forsøgt, bliver fastholdt, så problemet ikke 

fortsat er en barriere for udviklingen af EU. Jeg kender ikke historien så godt, at jeg kan sige, hvad forsøget præcis faldt på,

men det er uheldigt, at processen ikke er genoptaget, så vi får forhandlingerne i FN-regi og får løst problemerne, for det vil 

fortsat være en barriere for Tyrkiets optagelse, hvis samarbejdet med Cypern bliver blokeret.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jamen forstå mig ret. Jeg kan sagtens forstå, at man som socialist kan have den tilgang til spørgsmålet, at når halvdelen af

et land bliver besat af fremmede tropper, er det selvfølgelig de besatte, som udgør problemet. Det er jo et velkendt 

socialistisk synspunkt, vi har set det siden 1917 og frem til 1989 som et ganske anerkendt dogme, men jeg er bare 

overrasket over at se, at vi også i hr. Villy Søvndals nyreformerede socialistparti finder denne relativt totalitære tilgang til 

folkeretten. Men lad det ligge.

Et andet spørgsmål, som jeg synes det må være centralt for SF at svare på, er spørgsmålet om den folkelige deltagelse. Vi

har jo flere gange hørt folk fra SF insinuere, at man er tilhænger af folkeafstemninger, f.eks. forud for Lissabontraktaten, så 

derfor vil jeg gerne høre, om SF støtter Dansk Folkepartis forslag om, at uanset hvordan man kommer videre med 

forhandlingerne med Tyrkiet - men at man ønsker det - kan processen ikke afsluttes, i hvert fald ikke i Danmark, uden at 

danskerne høres ved en folkeafstemning. Er det et forslag, som socialisterne kan støtte?
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Kl.13:39  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:39  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Det kan vi ikke støtte, for det er ikke alle spørgsmål, der egner sig til en folkeafstemning. Forhold, der angår danskere, kan 

egne sig, men et EU-spørgsmål om optagelse af et nyt land egner sig ikke til en folkeafstemning. Vi mener, at det at sikre,

at Københavnerkriterierne opfyldes, er meget mere egnet som grundlag for beslutning om en optagelse.
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Kl.13:40  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe for en kort bemærkning.
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Kl.13:40  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Når man selv opfinder de historiske problemstillinger, man skal diskutere, så går det hele jo meget nemmere. Fru Hanne 

Agersnap undrede sig over, at hr. Morten Messerschmidt kun skelnede mellem sekulære og islamiske kræfter og ikke 

mellem demokratiske og udemokratiske kræfter. Jamen det er jo, fordi tyrkerne selv gør det. Det er jo sådan, de selv ser på

det, uanset på hvilken side af gærdet de står. Kemal Atatürk ville i 1920'erne skabe en sekulær nationalstat, hvilket er 

noget højest uislamisk. Og nu går det den modsatte vej. Nu vil Erdogan og Gül skabe en islamisk stat.

Men det er jo den modsætning, der tæller i Tyrkiet. Kemal Atatürk var så vist ikke nogen mønsterdemokrat, men den 

sekulære stat var hans hjertebarn. Men det, tyrkerne finder grundvæsentligt i den her sammenhæng, synes fru Hanne 

Agersnap altså er ligegyldigt.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Ja, for os er de vigtigste principper hensynet til, om det er demokratisk eller udemokratisk. Jeg anerkender, at 

diskussionen måske går på en anden led i Tyrkiet, men samtidig er der både demokratiske og udemokratiske tendenser på

begge sider, både i de islamiske bevægelser og i de sekulære bevægelser. Så jeg mener, at vi, hvis vi skal vurdere 

udviklingen i Tyrkiet, skal vurdere styrken af de demokratiske processer på begge sider.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jamen er det ikke faldet fru Hanne Agersnap ind, at der er en sammenhæng, som simpelt hen går på, at den sekulære 

nationalstat i modsætning til den religiøse stat er en forudsætning for demokratiet, og at når Tyrkiet i øjeblikket bevæger 

sig, ikke gradvist, men faktisk efterhånden i fuld galop imod en øget islamisering, så bevæger Tyrkiet sig faktisk dermed 

automatisk væk fra demokratiet?
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Nej, det er den sammenhæng, jeg ikke accepterer. Jeg mener, at det, der er vigtigt, er, at vi ser på de demokratiske 

kræfter, hvad enten de er islamiske eller sekulære, og vurderer styrken af de demokratiske kræfter. I den sekulære 

bevægelse er der udemokratiske kræfter, ligesom der er i den islamiske bevægelse.

  

65

Kl.13:42  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Martin Henriksen for en kort bemærkning.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Martin Henriksen (DF):

Tak. Det var, fordi jeg bemærkede, at fru Hanne Agersnap sagde, at det her spørgsmål ikke egnede sig til en 

folkeafstemning i Danmark, fordi det ikke havde indflydelse på danske forhold. Men der vil jeg bare høre, om ikke fru Hanne 

Agersnap altså godt kan se, at det alligevel har det. For hvis vi kigger på den udvidelse, der har fundet sted imod øst, så 

har den jo eksempelvis medført en indvandring til Danmark fra de østeuropæiske lande. Derfor er det jo også nærliggende 

at tro, at såfremt Tyrkiet kom med i EU, ville det også medføre en øget tyrkisk indvandring til Danmark.

Jeg vil bare høre, om det ikke kunne give anledning til, at man så ville mene, at det også var et forhold, som danske 

vælgere kunne få lov til at tage stilling til.
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Kl.13:43  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:43  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

I sidste instans har alle internationale spørgsmål og samarbejder, Danmark indgår i, vel relevans for forhold i Danmark. Men

det er et spørgsmål om, hvorvidt det er af den karakter, at alle betingelserne og forudsætningerne omkring optagelse vil 

kunne forklares i Danmark. En folkeafstemning om det her spørgsmål i Danmark vil hurtigt blive en folkeafstemning for eller 

imod EU, og det ville være svært at fastholde fokus, når fokus er på optagelse af et andet land.
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Kl.13:44  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Martin Henriksen.
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Kl.13:44  
Kort bemærkning

Martin Henriksen (DF):

Der er jeg uenig. Jeg tror ikke, at en folkeafstemning i Danmark vil blive til et spørgsmål om for eller imod EU. Jeg tror, at 

det vil være en folkeafstemning for eller imod risikoen for en stor tyrkisk indvandring til Danmark. Det er jo meget reelt at 

spørge danskerne om det. Det synes jeg da i hvert fald det er, for Tyrkiet er et stort land, og kommer Tyrkiet med i EU, vil 

det få meget indflydelse, fordi det er et stort land. Qua sin befolkningssammensætning og sin størrelse vil det få meget 

indflydelse, specielt hvis Lissabontraktaten bliver vedtaget.

Derfor har det jo dels stor indflydelse på det, som man politisk beslutter i EU, som har konsekvens for Danmark, og dels vil

det også have effekt, hvis Tyrkiet f.eks. kom med i Schengen - fri bevægelighed ind over grænserne; at man kommer ind og

får fuld gavn af den fri bevægelighed. Det vil jo i den grad være et spørgsmål, om danskerne tør løbe risikoen for en stor 

tyrkisk indvandring til Danmark.

Hvis Socialistisk Folkeparti ikke mener, at der er noget at være bekymret for, kan man vel godt gå ud og argumentere for 

eller imod de synspunkter, man har, og så lade det være op til vælgerne i sidste ende at beslutte, om de synes, det er den 

rigtige vej at gå eller ej.
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Kl.13:45  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:45  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg vil godt sige, at vi ikke er bange for vælgerne. Vi kan sagtens gå ud og argumentere, men problemet er, om vi får en 

debat, der afspejler det afstemningstema, der bliver. For det kan blive sådan en trussel om en kæmpe indvandring, altså 

forskellige vurderinger af fremtiden, som vil være svære for befolkningen at vurdere på baggrund af sådan en 

optagelsestekst. F.eks. gælder det for de lande, vi senest har optaget, at Schengen jo er udskudt, og at der er betingelser 

kombineret med optagelserne. Det vil blive svært at vurdere, og så vil det blive sådan en slags: »hvem tror det ene, hvem 

tror det andet-kampagne.« Den kan være svær at få til at blive frugtbar.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Søren Krarup for en kort bemærkning.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg havde i søndags den spændende oplevelse at være inviteret til et møde hos Radikal Ungdom, hvor jeg diskuterede 

forsvarspolitik med hr. Morten Helveg Petersen. Det var meget hyggeligt og fredeligt, men på et tidspunkt kom vi naturligvis 

til at tale en del om Afghanistan, dvs. om muligheden for at Danmark med sin indsats dér kunne skabe et demokrati, hvad 

jeg betvivlede. Jeg får lyst til i forlængelse af det, fru Hanne Agersnap har sagt hidtil, at spørge hende: Vil fru Hanne 

Agersnap fortælle mig, om der findes noget muslimsk demokrati i denne verden?
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg kan ikke stå her på talerstolen og i tankerne gennemgå alle lande, men det kan godt være, at Tyrkiet er det nærmeste,

vi kommer. Jeg må indrømme, at jeg ikke lige kan få tænkt det igennem i denne pressede situation.
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Kl.13:47  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Søren Krarup.
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Kl.13:47  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Så vil jeg være så fræk at fortsætte med den spændende debat med de radikale unge mennesker, for der blev Tyrkiet 

nemlig også nævnt som eksempel på et demokrati, og der var jeg altså også så fræk at spørge dem: Kender I noget til 

Kemal Atatürk? Kender I noget til det, han foretog med Tyrkiet i 1923? Det var nemlig nok, kan man sige, et sekulært 

styre, men det var et militærdiktatur, dvs. at der var en ophævelse af enhver form for demokrati. Det havde aldrig eksisteret i

Tyrkiet, og det kom i hvert fald ikke til at eksistere i 1923. Og det eksisterer jo for så vidt heller ikke i dag.

Forholdet er jo, at 98 pct. af Tyrkiets befolkning er muslimer, og dog skal de af militærdiktaturet hensættes i en tilstand, 

hvor de ikke må have lov til at udtrykke det. Vil fru Hanne Agersnap ikke give mig ret i, at Tyrkiet heller ikke er noget som 

helst eksempel på et demokrati?
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Det er i hvert fald ikke et demokrati, som jeg ønsker det. Der mangler pluralisme, der mangler ytringsfrihed, 

menneskerettigheder; der er en masse problemer, som bl.a. er nogle af dem, man sætter op i processen og i debatterne 

med EU-Kommissionen med henblik på optagelse, sådan at Tyrkiet netop kan udvikle sig til det pluralistiske demokrati, 

som medlemsstaterne i EU er.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så har hr. Per Clausen bedt om en kort bemærkning.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Per Clausen (EL):

Jeg vil bare spørge fru Hanne Agersnap, om hun ikke er enig med mig i, at forsøget på at opstille en hovedmodsætning 

mellem de sekulære og de islamistiske i forhold til Tyrkiet jo netop skygger for den interessante debat, hr. Søren Krarup 

prøvede at rejse her til sidst, nemlig om, hvorvidt der foregår en demokratisk udvikling eller ej i Tyrkiet? Det, vi burde 

diskutere og interessere os for, burde jo være, hvordan vi udviklede demokratiet, hjalp de demokratiske kræfter i Tyrkiet 

med at udvikle demokratiet.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jo, og mange tak til spørgeren, fordi han formulerer det så pænt. Jeg prøvede netop at sige, at jeg synes, vi skal fokusere 

på, hvor de demokratiske bevægelser, de demokratiske holdninger er i Tyrkiet, og ikke på, hvor de islamiske og sekulære 

bevægelser er.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Næste ordfører er fru Helle Sjelle fra De Konservative.
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Kl.13:49  
Ordfører

(Ordfører)

Helle Sjelle (KF):

Det er jo ikke første og det er nok heller ikke sidste gang, vi på foranledning af Dansk Folkeparti skal diskutere et eventuelt 

tyrkisk medlemskab af EU. Der skal jo holdes liv i valgkampen, i hvert fald frem til juni måned, hvor der er valg til Europa-

Parlamentet. Men så kan man i hvert fald håbe, at det i det mindste stilner af derefter.

Jeg skal så også endnu en gang takke for anledningen til at gøre rede for Det Konservative Folkepartis holdning til den her 

sag.

I 2005 indledte EU optagelsesforhandlinger med Tyrkiet. Forud var gået mange års forberedelser og reformer i Tyrkiet, der 

ansøgte om medlemskab af EF allerede i 1987. Reformarbejdet går dog endnu flere år tilbage. Allerede i 1963 underskrev 

de seks EF-lande og Tyrkiet Ankaraaftalen. Den betød, at Tyrkiet skulle tilpasse sig EU’s indre marked, bl.a. ved at 

tyrkiske arbejdstagere under bestemte vilkår fik lov til at arbejde i de daværende EF-lande. Tyrkiet har altså længe 

orienteret sig mod EF og nu mod EU, hvilket har været årsag til betydelige ændringer af det tyrkiske samfund. Det er også 

sket i løbet af de her år.

Men der er slet ikke for os Konservative nogen tvivl om, at der endnu er langt igen for Tyrkiet. Københavnskriterierne er det 

væsentligste grundlag, som Kommissionen løbende vurderer Tyrkiet ud fra. Helt overordnet er der tre kriterier, nemlig det 

politiske, det økonomiske og kriteriet om overtagelse af EU’s samlede regelsæt. Det politiske kriterium kræver demokrati, 

retsstat, menneskerettigheder og beskyttelse af mindretal. Som nævnt af udenrigsministeren tidligere vurderer 

Kommissionen, at Tyrkiet i tilstrækkelig grad opfylder det kriterium. Alligevel er der dog i høj grad - og det vil jeg gerne slå 

fast - plads til forbedringer. Ytringsfrihed og religionsfrihed er gode eksempler på rettigheder, som endnu ikke beskyttes 

kompromisløst i det tyrkiske samfund. Det vil kræve en holdningsændring, som EU kan være med til at fremme.

I 2006 har EU også kritiseret Tyrkiet for ikke at leve op til det økonomiske kriterium. Det skyldtes stridighederne om 

Cypern, der har fået Tyrkiet til ikke at udvide toldunionen med EU til også at omfatte de nye medlemslande. EU’s kritik er 

ikke blot snak, men er blevet fulgt op af sanktioner. Dele af optagelsesforhandlingerne er simpelt hen stoppet, indtil EU i år 

vil genoverveje dem.

Det er altså efter vores opfattelse indlysende, at Tyrkiet mangler at levere en lang række resultater, før et medlemskab kan 

komme på tale. De mange år, Tyrkiet allerede har ventet, viser med al ønskelig klarhed, at EU ikke giver ved dørene. Ingen 

ønsker at forbarme sig over Tyrkiet, blot fordi landet har ventet længe. Jeg kan derfor heller ikke helt forstå Dansk 

Folkepartis store bekymring for forhandlingerne med EU. Tror Dansk Folkeparti virkelig, at Tyrkiet bliver lukket ind, før de 

lever op til Københavnskriterierne, bare fordi Tyrkiet skal med?

Som udenrigsministeren allerede tidligere har påtalt, vil Tyrkiet være et helt anderledes og vestligt samfund, hvis det på et 

tidspunkt til punkt og prikke opfylder de her krav. I Det Konservative Folkeparti bakker vi derfor fuldt op om regeringens og 

folketingsflertallets åbne og afventende holdning til optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet. Vi kan ikke på forhånd 

forudsige, hvorvidt landet på et tidspunkt ude i fremtiden vil leve op til EU’s fornuftige og nødvendige kriterier. Til gengæld 

kan vi sige, at Tyrkiet lige nu - lige nu, hvor vi står her - er et godt stykke fra at leve op til de kriterier og dermed også et 

godt stykke fra medlemskab af EU. Vi ønsker naturligvis ikke i Det Konservative Folkeparti - og det vil jeg gerne 

understrege - at Tyrkiet bliver medlem af EU, før landet er klar til EU og EU er klar til Tyrkiet. 
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Kl.13:53  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:53  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg synes, at det er meget skarpsindigt lige til sidst at få slået fast, at Tyrkiet ikke kan blive medlem af EU, før Tyrkiet er 

klar! Jeg går ud fra, at det må være et krav, der gælder for alle europæiske lande, ellers ville der i hvert fald være noget 

mærkeligt over det, og derfor er det måske i virkeligheden også lidt overflødigt at gentage det og gøre det til et så 

gennemgående argument i hele sin retorik.

Jeg tror så aldrig, at Tyrkiet bliver medlem, fordi Tyrkiet i øjeblikket bevæger sig i den helt gale retning. Landet er i gang 

med en islamisering fra top til bund, og det er i virkeligheden det, der er det dybt bekymrende, for hvordan reagerer Tyrkiet 

på de forhandlinger, der i øjeblikket finder sted? Sagen er jo den, at hvis man orienterer sig i de tyrkiske medier, i den 

tyrkiske debat, kan man se, at de krav, som EU stiller til Tyrkiet med hensyn til ligestilling, menneskerettigheder, 

demokrati, ytringsfrihed osv., helt generelt for mange tyrkere virker som en rød klud i ansigtet. De betragter det nærmest 

som en fornærmelse mod den nationale stolthed.

Derfor er spørgsmålet ikke så meget, om Tyrkiet nogen sinde bliver medlem - det tror jeg faktisk aldrig nogen sinde sker - 

men derimod, hvilken skadevirkning det har på samarbejdet og naboskabet mellem EU og Tyrkiet, at man bliver ved med at

bilde folk ind, at de kan få noget, som de tydeligvis ikke selv vil levere det nødvendige for at gøre sig klar til at få.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Helle Sjelle (KF):

Det er åbenbart overhovedet ikke overflødigt, at vi skal gentage det gang på gang, for det lader jo ikke til, at Dansk 

Folkeparti har forstået budskabet, men vi gentager det gerne en gang til: Vi mener ikke, at Tyrkiet skal være medlem af 

EU, før Tyrkiet er klar til EU, og før EU er klar til Tyrkiet. Det vil sige, at Tyrkiet skal leve op til de krav, der bliver stillet. Det 

er det, der er budskabet herfra, og det vil det også være de næste gange, Dansk Folkeparti rejser de her debatter om 

Tyrkiets udvikling.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg er ked af at have stillet et spørgsmål uden for det på forhånd skrevne manuskript, men jeg vil alligevel gerne gentage 

det.

Lad os nu lade være med at fokusere på, om Tyrkiet kommer med eller ej. Lad os nu fokusere på, hvilken betydning det har

for Tyrkiet, at man bliver ved med at sige til tyrkerne, at de på et eller andet tidspunkt, når de opfylder kriterierne, kommer 

med, og at man så bliver ved med at komme med nye kriterier. Lad os prøve at fokusere på, hvordan det bliver modtaget i 

den tyrkiske offentlighed og den tyrkiske debat, at man hele tiden stiller krav, som jo i hvert fald i forhold til kønnenes 

ligestilling, demokrati, ytringsfrihed - i parentes bemærket Muhammedtegninger - og en lang række andre ting bliver 

betragtet som en fornærmelse, altså som noget, der gør, at de bevæger sig længere væk fra EU. Er det noget, der fremmer

den broderlighed imellem Danmark og EU og Tyrkiet, som Det Konservative Folkeparti og sådan set også Dansk Folkeparti

gerne vil have, eller er det i virkeligheden noget, der gør, at parterne rykker længere væk fra hinanden?

Jeg håber, at fru Helle Sjelle kan bevæge sig lidt ud over det, hun sagde i sin ordførertale, og også svare på det, som jeg 

spørger om.
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Kl.13:56  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:56  
Kort bemærkning

Helle Sjelle (KF):

Det kan nogle gange være lidt svært, fordi spørgsmålene går i alle mulige og umulige retninger, men jeg skal dog gøre mit 

bedste.

Jeg synes bestemt ikke, at EU skal lade være med at stille krav eller stille Tyrkiet i udsigt, at de eventuelt på et tidspunkt 

kan blive medlem. Jeg synes bare også, at det er nødvendigt og væsentligt at sige til Tyrkiet: Der er nogle krav, som I bliver

nødt til at leve op til, og de krav slækker vi ikke på, heller ikke selv om I synes, at det er nogle besværlige krav; hvis I vil 

være med i det her fællesskab, så er der nogle krav, som I er nødt til at leve op til.

Hvis Tyrkiet, og det synes jeg da er væsentligt, vælger at sige, at de ikke vil leve op til kravene og ikke vil være med, er det 

jo Tyrkiets valg. Det er jo ikke sådan, at vi fra EU siger, at vi under alle omstændigheder vil have Tyrkiet med. Det er da i 

høj grad også op til dem selv, om de ønsker at leve op til de krav.
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Kl.13:57  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Næste ordfører er hr. Niels Helveg Petersen, Radikale.
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Kl.13:57  
Ordfører

(Ordfører)

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg vil gerne starte med at sige tak til udenrigsministeren. Jeg var meget enig i de betragtninger, som udenrigsministeren 

fremførte. Og lad mig sige med det samme, at jeg og Det Radikale Venstre selvfølgelig kan stemme for det af hr. Michael 

Aastrup Jensen fremsatte forslag til vedtagelse, som er genbrug, men som jo på en udmærket måde stadig væk er rigtigt.

Det er sagt hele vejen igennem i denne debat: Tyrkiet opfylder i dag ikke betingelserne for medlemskab. Tyrkiet opfylder 

ikke Københavnskriterierne, og det ved tyrkerne godt selv; det ved man selvfølgelig, det ved vi i EU. Og først når Tyrkiet 

opfylder Københavnskriterierne, kan der blive tale om medlemskab. Det vil sige, at det Tyrkiet, der engang bliver medlem, er

et andet Tyrkiet end det, vi kender i dag.

Så vil jeg føje til, at man jo ikke altid skal se vanskelighederne. Man skal også se mulighederne, og man skal ikke mindst 

se på de muligheder, der ligger i et tyrkisk medlemskab i forhold til at stabilisere et af de mest urolige hjørner i verden. Et 

Tyrkiet, der opfylder Københavnskriterierne, er medlem af EU og er medlem af NATO, kan have en i høj grad stabiliserende 

rolle at spille i dette urolige hjørne af verden. Bl.a. kan det også have betydning for udviklingen i Mellemøsten, da Tyrkiet jo 

traditionelt, på trods af at det altså overvejende er et muslimsk land, har et rigtig godt forhold til Israel.

Perspektivet om EU-medlemskab er en stor støtte til de kræfter i Tyrkiet, der ønsker demokratisering og ønsker 

modernisering af det tyrkiske samfund. At smække døren i for Tyrkiet ville have meget negative følger for den politiske, 

demokratiske udvikling i Tyrkiet, det er jeg helt overbevist om. Og lad mig så sige, at vi aldrig her i Danmark har afholdt 

folkeafstemninger, når vi skulle optage nye medlemmer i EU, og det synes jeg heller ikke kan komme på tale, når det 

drejer sig om Tyrkiet.

Så undrede jeg mig over en enkelt bemærkning fra hr. Jesper Langballe i debattens forløb. Hr. Jesper Langballe sagde, at 

historien bevæger sig langsomt. Jeg må altså sige, at min oplevelse af historiens gang inden for de sidste 18 år, siden 

1990, ikke er, at historien har bevæget sig langsomt, men at historien har bevæget sig utrolig hurtigt. Især når det drejer 

sig om udvidelse af de vesteuropæiske institutioner, især når det drejer sig om udvidelsen af EU og udvidelsen af NATO, 

har vi igennem de sidste 18 år oplevet en revolutionær udvikling i Europa. Europa ser i dag fuldstændig anderledes ud, end 

det gjorde i 1990, da kommunismen brød sammen, så jeg undrede mig lidt over den, synes jeg, historieløse betragtning.
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Kl.14:01  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.14:01  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Hr. Helveg Petersen omtalte den positive udvikling i Tyrkiet, som den igangværende optagelsesproces har afstedkommet. 

Der vil jeg bare gerne spørge, om hr. Niels Helveg Petersen betragter det som entydigt positivt for det tyrkiske demokrati, at

det parti, AKP, hvis program og ledelse er blevet kendt i strid med forfatningens sekulariseringsprincipper, tordner frem. 

Ved de seneste valg, parlamentsvalg, præsidentvalg og forventelig også på søndag til lokalvalg, har det pågældende parti 

vundet mere og mere terræn. Og når partiet samtidig altså ved forfatningsdomstolen er blevet kendt i strid med de 

demokratiske grundprincipper i Tyrkiet selv, er det så udtryk for, at Tyrkiet bevæger sig i den rigtige retning?
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Kl.14:02  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:02  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg sagde faktisk ikke noget om den positive udvikling i Tyrkiet. Jeg sagde, at det ville være et tilbageslag for de 

progressive kræfter i Tyrkiet, hvis EU smækkede døren i for næsen af Tyrkiet. Det var det, jeg sagde.

Udviklingen i Tyrkiet er ikke entydigt gået i den rigtige retning. Der sker mange ting i Tyrkiet, som er positive, og ikke 

mindst skal vi være opmærksomme på, at tyrkisk økonomi altså er en meget, meget stærk og meget levende økonomi, der

jo helt og fuldt lever op til de krav, man økonomisk set kan stille til et medlem af EU.

Men det er ikke entydigt positivt. Der er store spændinger i Tyrkiet, og der er undertiden tilbageslag. Jeg kan jo bare ikke 

se, at det skulle være noget specielt tilbageslag, at den tyrkiske højesteret blander sig i det her og siger, hvad de mener 

om regeringspartiet. Det er da tværtimod et udtryk for en vis styrke, for demokratisk styrke, at der er en domstol, der kan 

gå på tværs af den siddende regering. Det er jo et princip, vi jo altså også hylder i Danmark, selv om det ikke står i den 

danske grundlov.
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Kl.14:03  
Kort bemærkning
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F 24  Om udviklingen i Tyrkiet

Af Morten Messerschmidt (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Peter

Skaarup (DF)

Til udenrigsministeren

Per Stig Møller (KF)

Samling:  2008-09

Status:  Foretaget

 

Vis alle indlæg
Ordførertaler

Forhandlinger

Møde nr.70, torsdag 26.03.2009

Vil udenrigsministeren redegøre for den aktuelle udvikling i Tyrkiet, herunder de interne kampe mellem den islamiske regering og de 

sekulære kræfter, og i det lys give sin vurdering af, om udenrigsministeren finder, at Tyrkiet bevæger sig i retning af eller væk fra EU?

Vis oversigt over samtlige taler

0

  
Kort bemærkning

Det næste punkt på dagsordenen er:

13) Forespørgsel nr. F 24:

Forespørgsel til udenrigsministeren:

Vil udenrigsministeren redegøre for den aktuelle udvikling i Tyrkiet, herunder de interne kampe mellem den islamiske 

regering og de sekulære kræfter, og i det lys give sin vurdering af, om udenrigsministeren finder, at Tyrkiet bevæger sig i 

retning af eller væk fra EU?

Af Morten Messerschmidt (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard 

(DF) og Peter Skaarup (DF).

(Anmeldelse 13.01.2009. Fremme 20.01.2009).
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Kl.11:43  
Kort bemærkning

Formanden:

Den første, der får ordet, er hr. Morten Messerschmidt som ordfører for forespørgerne for at begrunde forespørgslen. 

Værsgo.
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Kl.11:43  
Kort bemærkning

Begrundelse

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand. Efter at have gennemgået nogle af de fatale konsekvenser af allerede gennemførte udvidelser vender vi altså 

blikket imod en af de nok mest opsigtsvækkende forhandlinger, som i øjeblikket pågår med et land, som ønsker 

medlemskab af EU, nemlig Tyrkiet. Jeg og Dansk Folkeparti er af den opfattelse, at det fra starten af har været en fatal 

misforståelse overhovedet at indlade sig på optagelsesforhandlinger med et land, der kulturelt, politisk, historisk og på 

mange andre områder afviger så mærkbart fra kernelandene, fra medlemslandene i EU, at vi nærmest dagligt oplever 

forskellene, konflikterne, problemerne ved at skulle få to så forskellige størrelser til overhovedet at passe sammen, og at det

i virkeligheden i højere grad fører til, at de to parter så at sige flytter sig bort fra hinanden, end det, der oprindelig var tanken:

at man skulle forsøge at forene.

Vi har et godt samarbejde med Tyrkiet i Europarådet og i NATO og i andre sammenhænge, men de fleste vil efterhånden 

kunne se, at det, der foregår i øjeblikket i Tyrkiet, er en regulær islamisering, hvor AK-partiet med premierminister Erdogan 

og præsident Gül i spidsen område for område - undervisningssektoren, administrationen, justitsvæsenet og en lang række

andre sektorer - er i gang med en islamisering af landet, som hverken er til Tyrkiets fordel eller til EU’s fordel. Det er derfor 

vores opfattelse, dels at vi i Folketinget løbende skal have en debat om, hvordan udviklingen i Tyrkiet nu engang er, dels at 

regeringen bør tilsikre, at uanset hvad der sker, vil Tyrkiet aldrig kunne blive medlem af EU, uden at danskerne bliver spurgt 

ved en folkeafstemning, dels at man skal overveje, om det overhovedet er fornuftigt i forhold til relationen Tyrkiet og EU 

imellem at fortsætte med forhandlingerne.

Det er på den baggrund, at vi ønsker den her forespørgsel.
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Kl.11:45  
Kort bemærkning

Formanden:

Ja tak. Så er det udenrigsministeren til besvarelse.
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Kl.11:46  
Ordfører

Besvarelse

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

EU har haft optagelsesforhandlinger med Tyrkiet siden 2005. Reformtempoet i landet har været svingende - det er der ingen

grund til at lægge skjul på - men den tyrkiske regering har som sin erklærede målsætning at tilnærme Tyrkiet EU og EU's 

standarder. Det vil jo selvsagt være i både EU's og Danmarks interesse, så det er en proces, som vi støtter.

Ifølge den tyrkiske forfatning er Tyrkiet et sekulært samfund med en klar adskillelse mellem stat og religion. 

Regeringspartiet, AKP, har islamiske rødder, men det afviser selv at være islamisk orienteret. Det er sandt, at der i det 

tyrkiske samfund er kredse, der frygter, at AKP-regeringen bevæger landet væk fra princippet om adskillelse af stat og 

religion. AKP lægger selv vægt på, at Tyrkiets strategiske orientering er mod Europa, og partiet har, siden det kom til 

magten i 2002, arbejdet for landets tilnærmelse til EU. Det registrerede vi jo navnlig i perioden fra 2002 til udgangen af 

2005, hvor reformtempoet var særlig højt.

AKP fik ved det seneste valg i 2007 cirka 46 pct. af stemmerne, og partiet fortsatte på det grundlag med at have 

regeringsansvaret. Desuagtet har domstolene været opmærksomme på AKP's islamiske rødder for at sikre, at Tyrkiet 

forbliver sekulært. Sidste år behandledes således en sag imod AKP, og den meget omtalte lukningssag mod AKP kostede

jo rent faktisk meget politisk energi og opmærksomhed og satte reformtempoet ned i forhold til det, som EU forlangte.

Men sagen blev afsluttet i 2008, ved at den tyrkiske forfatningsdomstol konkluderede, at AKP havde været centrum for 

antisekulære aktiviteter, men domstolene undlod at skride til lukning at partiet. Sagen tydeliggjorde konflikten mellem stat 

og religion i det tyrkiske samfund, og den satte som sagt reformprocessen i stå i en lang periode. Og så vil jeg selvfølgelig 

gerne tilføje, som jeg også sagde dengang, at partilukninger i et demokrati bør være noget ganske exceptionelt og være i 

overensstemmelse med Venedigkriterierne, som Europarådet jo arbejder med. Siden lukningssagen i 2008 har valgkampen 

op til lokalvalget den 29. marts 2009 igen afledt opmærksomheden noget fra EU-processen.

Grundlaget for EU's optagelsesforhandlinger med Tyrkiet er som bekendt Københavnskriterierne og den opstrammede 

forhandlingsramme, som er fastlagt af Rådet for Den Europæiske Union. Den danske holdning til optagelsesforhandlinger 

med Tyrkiet er klar, og den har jo også et bredt flertal i Folketinget bag sig og blev bekræftet den 2. maj 2006. 

Målsætningen er et tyrkisk medlemskab af EU, men forhandlingerne er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på 

forhånd, og hvor der også skal tages hensyn til EU's evne til at optage nye medlemmer på det tidspunkt, hvor beslutningen 

skal træffes. Tyrkiet kan først blive medlem af EU, når alle betingelser for medlemskab er opfyldt og EU altså er klar.

Europa-Kommissionen konkluderede i den seneste fremskridtsrapport for Tyrkiet fra november 2008, at landet har forbedret 

sin evne til at leve op til forpligtelserne ved et EU-medlemskab. Tyrkiet opfylder fortsat, siger Kommissionen, i tilstrækkelig 

grad det politiske Københavnskriterium.

Der er sket visse fremskridt i forhold til ytringsfriheden, bl.a. gennem en ændring af artikel 301 i straffeloven, og forholdene 

for de ikkemuslimske trossamfund er forbedret gennem vedtagelse af lov om stiftelser, men implementeringen af 

reformtiltagene halter desværre bagefter i flere tilfælde.

På det udenrigspolitiske område fremhævede Kommissionen i øvrigt Tyrkiets aktive rolle i særlig Mellemøsten og 

Kaukasus, hvor der jo er bevægelse i positiv retning.

EU-Kommissionen peger på, at en væsentlig udfordring for Tyrkiet er at få gennemført en forfatningsreform og en reform af 

justitsvæsenet. Derudover skal Tyrkiet fremme menneskerettighederne, bl.a. ytringsfriheden og religionsfriheden, og den 

civile kontrol med militæret skal styrkes.

Tyrkiet lever desuden endnu ikke op til sine forpligtelser i henhold til den såkaldte Ankaraprotokol. Den protokol udvider sin 

toldunion mellem EU og Tyrkiet til også at omfatte de nye EU-medlemslande, herunder Cypern. Tyrkiet har endnu ikke 

ophævet sine restriktioner på transport- og havnefaciliteter i forhold til Cypern. EU blev i 2006 enig om, at dette skulle have 

konsekvenser, og det blev bl.a. besluttet, at 8 ud af de 35 forhandlingskapitler skulle fastfryses. EU vil tage spørgsmålet om

Ankaraprotokollen op til fornyet overvejelse til efteråret 2009. Tyrkiet modsætter sig gennemførelse af Ankaraprotokollens 

forpligtelser, fordi de ikke ønsker at tage et skridt, som de mener kan tolkes som en de facto tyrkisk anerkendelse af 

republikken Cypern.

I den seneste tid er der sket både fremskridt og tilbageskridt. Et helt nyt og positivt fremskridt er åbningen af en ny kurdisk 

tv-kanal på nationalt tv, TRT 6. Men på andre punkter er der i 2008 efter alt at dømme sket tilbageskridt, f.eks. har nogle 

ngo'er rapporteret om flere sager vedrørende tortur og mishandling i 2008 end året før. Det er selvfølgelig meget alvorligt, og 

det må den tyrkiske regering få rettet op på.

Alt i alt står Tyrkiet således over for en række udfordringer, der skal tackles, inden landet overhovedet kan komme i 

betragtning som medlem af EU. Men skulle Tyrkiet få gennemført alle disse reformer, få gennemført hele den proces, som 

vi forlanger af Tyrkiet, og som Tyrkiets regering selv er indstillet på at gennemføre, og skulle Tyrkiet så derigennem blive 

klar til EU og EU samtidig blive klar til Tyrkiet, så er det givet, at Tyrkiet jo til den tid vil være et helt andet land end det, vi 

kender i dag, og som Dansk Folkeparti altid forholder sig til. Så vil de forhold, som Dansk Folkeparti med megen ret 

anfægter, nemlig være fortid.

Den tyrkiske regering har tilkendegivet, at den ønsker at sætte fart på EU-reformprocessen efter lokalvalget den 29. marts. 

Premierminister Erdogan har udnævnt en ny EU-chefforhandler, som kan koncentrere sig om EU-udvidelsesforhandlingerne 

og virke som en indpisker i reformprocessen, således at disse fejl og mangler bliver rettet hurtigere. Og det vil jo så 

forhåbentlig bidrage til at skabe et nyt momentum.

Ifølge AKP-regeringen selv vil et af de første tiltag efter lokalvalget være at skabe enighed om forfatningsændringer, og det 

kan vi jo kun tilskynde den tyrkiske regering til at gøre. EU er i løbende dialog med Tyrkiet, bl.a. i forbindelse med EU-

optagelsesprocessen. Danmark har også tætte bilaterale kontakter til landet, og under mit besøg i Tyrkiet sidste år 

drøftede jeg naturligvis bl.a. optagelsesforhandlingerne med udenrigsministeren, Babacan. Et af de punkter, jeg lagde vægt 

på, var vigtigheden af at få fart på reformprocessen, især reformer relateret til menneskerettighederne.

Lad mig så slå fast: Tyrkiets vej mod EU er lang og besværlig. Tyrkiet skal gennemføre en omfattende reformproces. Det 

centrale er, at Tyrkiet selv ønsker en tilnærmelse til EU. Det er også i både EU's og Danmarks interesse, at Tyrkiet udvikler

sig i retning af EU. Kommer landet igennem de nødvendige reformer, vil det være et helt andet land, end vi kender i dag. 

Men det vil tage mange år, før Tyrkiet når det punkt, og det vil først være til den tid, vi skal tage endelig stilling til et tyrkisk 

medlemskab af EU.

Her og nu har vi fokus på Tyrkiets tilnærmelse til EU og den tyrkiske reformproces, og det er en reformproces, vi alle, også 

Dansk Folkeparti, naturligvis må være interesseret i fortsætter og accelererer.
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Kl.11:53  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak til udenrigsministeren for besvarelsen.

Så går vi til forhandlingen, og den første, der får ordet, er hr. Morten Messerschmidt som ordfører for forespørgerne.
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Kl.11:53  
Kort bemærkning

Forhandling

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand. Hvorfor minder udenrigsministerens ord mig slående om Chamberlains betragtninger efter sin fredsaftale med

Hitler, peace in our time, troen på, at blot man har et papir, hvorpå der står fred, så får man fred? Det gør de, fordi det er 

præcis den samme situation, vi befinder os i med hensyn til den tyrkiske regering, som naturligvis alt andet lige er et noget

mere venligt stemt regime end det, som Chamberlain havde indgået en aftale med.

Man tror, hvis man skal blive i sprogbruget, på unifying i vores tid, på forening i vor tid med noget, som grundlæggende er 

fuldstændig uforeneligt. Og jeg undrer mig over, at udenrigsministeren næsten ikke, for ikke at sige slet ikke, svarer på den

del af forespørgslen, som handler om, hvorvidt Tyrkiet i øjeblikket bevæger sig bort fra EU eller i retning af EU. Han berører 

overhovedet ikke den islamiseringsproces, som i øjeblikket er i gang under AK-regeringen - ud over dommen fra højesteret. 

Udenrigsministeren berører selvfølgelig forfatningsændringen og siger, at den er positiv. Men er det ubetinget positivt, at AK-

regeringen som led i sit islamiske kvindesyn nu mener, at kvinder skal ind i en særlig bestemmelse i forfatningen, som 

handler om sådan særlig beskyttelsesværdige grupper, herunder børn, handicappede og lignende?

Er det i virkeligheden ikke et forslag, som ligger fuldstændig i forlængelse af det, vi for få år siden hørte fra samme Erdogan,

om sex uden for ægteskab, der også skulle være kriminelt, forudsat at man altså var gift med en anden? Det er fuldstændig

den samme islamiske tankegang, som vi her ser fra Erdogans parti, som når Erdogan udsteder censurforbud mod 

videnskabelige magasiner, der bringer et billede af Charles Darwin på forsiden, fordi han efter regeringens opfattelse har 

været grundlaget for den kreationisme, som man betragter som i strid med islam. Eller hvorfor nævner man ikke de 254 

journalister, som alene sidste år blev retsforfulgt af regeringen, heraf 44 alene efter den artikel 301, som udenrigsministeren 

nævner, men som det tyrkiske retsvæsen altså stadig væk forholder sig til, bruger, anvender, sigter og dømmer folk efter?

Tyrkiet er på vej væk fra EU. Man har ligestillet de islamiske og de sekulære skoler, når det kommer til optag på 

universiteterne. Man har fjernet det gamle forbud mod det islamiske hovedtørklæde, som går helt tilbage til kemalismens 

start, helt tilbage til tiden lige efter første verdenskrig. Man har på linje med det, der foregår i alle andre muslimske lande, 

valgt at forbyde restauranter at udskænke alkohol i 62 ud af Tyrkiets 81 provinser. Område for område minder Tyrkiet mere 

om det Mellemøsten, vi kender, end om det EU, vi nu engang er.

Derfor er vi i Dansk Folkeparti voldsomt skeptiske over for at fortsætte den optagelsesproces, man har sat i gang. Og vi 

insisterer på, at hvis man vil dette ideologiske projekt, må det i det mindste sikres, at befolkningerne får det endelige ord. 

Lige så vel som at præsident Sarkozy i Frankrig har lovet franskmændene en folkeafstemning, bør den danske regering 

også love danskerne, at hvis man fortsætter med dette hovedløse projekt, jamen så bliver det danskerne, der får den 

endelige afgørelse ved en folkeafstemning. Det er det eneste rigtige.

Jeg skal derfor her indledningsvis på vegne af Dansk Folkeparti fremføre følgende:

Forslag til vedtagelse 

»Folketinget konstaterer, at Tyrkiet med sit historiske, politiske og kulturelle baggrund afviger mærkbart fra de øvrige af 

EU’s medlems- og ansøgerlande. Endvidere konstaterer Folketinget, at Tyrkiet igennem de seneste år har gennemgået en 

udvikling væk fra det sekulære udgangspunkt, idet der henvises til forholdene for minoriteter, for ytringsfriheden, for 

ligestillingen og for demokratiet.

På den baggrund opfordrer Folketinget regeringen til i EU at modarbejde processen med henblik på optagelse af Tyrkiet i 

EU og kræver, at regeringen som led i en eventuel optagelse af Tyrkiet som medlem af EU udskriver folkeafstemning 

herom.«

(Forslag til vedtagelse nr. V 48).

Tak, formand.
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Kl.11:58  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak. Dette oplæste forslag til vedtagelse vil indgå i Folketingets videre forhandlinger.

Jeg skal her udsætte mødet. Mødet genoptages kl. 13.00.
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Kl.11:58  
Kort bemærkning

:

Mødet er udsat. (Kl. 11:58).
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Kl.13:06  
Kort bemærkning

Forhandling

Formanden:

Mødet er genoptaget.

Vi er ved forhandlingen, og den næste ordfører under F 24 er hr. Michael Aastrup Jensen. Værsgo.

  

Vis alle (6) indlæg i denne gruppe

10

Kl.13:07  
Ordfører

(Ordfører)

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg vil indledningsvis gerne have lov til at slå fast, at i spørgsmålet om Tyrkiets mulige optagelse i EU, er der faktisk 

opstillet en lang række helt specifikke krav, og før de er opfyldt, kan der på ingen måde blive tale om et tyrkisk EU-

medlemskab. Som det ser ud i dag skal tyrkerne flytte sig endog meget langt, hvis de på nogen måde skal gøre sig 

forhåbninger om at blive en del af Den Europæiske Union. Det er min og Venstres opfattelse, at Tyrkiet, som vi kender det i

dag, langtfra er parat til at blive en del af EU. Jeg vil godt have lov til at advare imod, at Dansk Folkeparti får lov til at kapre 

debatten for at gøre den til et spørgsmål om, hvorvidt Tyrkiet anno 2009 skal være EU-medlem. Det spørgsmål er jo 

fuldstændig uaktuelt.

Denne forespørgselsdebat er en ud af efterhånden mange debatter, hvor vi kan få lov til at høre på Dansk Folkepartis 

evindelige klagesang om, at EU er så og så dårligt, og at vi i virkeligheden ville være meget bedre tjent med en høj mur 

omkring Danmark, der kan holde omverdenen på behørig afstand. Det er som at høre en meget dårlig lp-plade, hvor 

pickuppen desværre er kørt fast i samme rille, og på pladecoveret blomstrer partiets spidskandidat til 

europaparlamentsvalget, en mand, der er så utilfreds med EU, at han partout må have et fast sæde i dets parlament. Vi 

befinder os med andre ord midt i hr. Morten Messerschmidts valgkamp, og her er spørgsmålet om Tyrkiet blot endnu et 

stykke valgflæsk, som han langer over disken til vælgerne.

Vi kan bruge Tyrkiet, men set i den sammenhæng er Tyrkiets behov for EU langt, langt større. Tyrkiet ligger som bekendt 

på grænsen mellem Europa og Asien. Af den grund har landet enorm strategisk betydning, især sikkerhedspolitisk, men 

også med hensyn til energiforsyning og handel i øvrigt. Samtidig indtager Tyrkiet en nøglerolle som diplomatisk bindeled 

mellem de stridende parter i Mellemøsten. Landet har bl.a. spillet en meget aktiv rolle i forsøget på at mægle mellem 

Syrien og Israel. Endelig er Tyrkiet en regional magtfaktor, der er med til at værne os og de øvrige lande i Mellemøsten mod

Irans islamiske terrorregime.

Men selv om Tyrkiet måske er lidt af en duks set i mellemøstlig sammenhæng, befinder landet sig stadig rigtig langt nede 

på den demokratiske skala. Der er meget langt op for overhovedet at nærme sig det niveau, som landet skal befinde sig på,

før et tyrkisk medlemskab af EU bliver realistisk. Listen over Tyrkiets fejl og mangler er alenlang, og Dansk Folkepartis 

ordfører har vi allerede hørt remse op af denne liste igen og igen, og det vil han sikkert gøre igen under debatten. Men jeg 

skal nok spare Tinget.

Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at vi i Venstre, eller for den sags skyld i EU generelt, vil se stort på Tyrkiets 

stribevis af brud på elementære menneskerettigheder eller er ligeglade med, at landet ikke efterlever internationale 

konventioner og aftaler - på ingen måde. Hvis Tyrkiet nogen sinde skal gøre sig forhåbninger om at blive en del af det gode 

selskab, skal tyrkerne og deres ledere virkelig lægge sig i selen, for de har meget, meget lang vej igen, før de er egnede til 

at blive lukket ind i varmen. Som jeg sagde indledningsvis, er EU’s principper klippefaste, dem kan der ikke forhandles om. 

På den baggrund vil jeg gerne på vegne af Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale

Venstre og Liberal Alliance fremsætte følgende:

Forslag til vedtagelse

»Folketinget bekræfter sin vedtagelse V 66 af 2. maj 2006.«

(Forslag til vedtagelse nr. V 49).

Hvis nu ikke alle tilstedeværende ved, hvad det egentlig var, vi vedtog i 2006, vil jeg gerne lige læse det op som en 

servicemeddelelse. Det var følgende:

»Folketinget konstaterer, 

- at forhandlingerne med Tyrkiet om medlemskab af Den Europæiske Union er indledt,  

- at grundlaget er Københavnskriterierne og en opstrammet og forsvarlig forhandlingsramme som fastlagt af Rådet for Den 

Europæiske Union på mødet den 3. oktober 2005, 

- at målsætningen er tyrkisk medlemskab af EU, men at forhandlingerne er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på 

forhånd, og hvor der også skal tages hensyn til EU's evne til at optage nye medlemmer (absorptionskapacitet). Folketinget 

opfordrer regeringen til fortsat at medvirke til at sikre en stram og forsvarlig forhandlingsproces med Tyrkiet.«
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Kl.13:11  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak. Vi har jo i formandskabet indført den praksis, at man ikke nødvendigvis læser et forslag til vedtagelse op, efter at 

ordføreren netop har læst det op - sådan har det jo været før - men for en god ordens skyld vil jeg gøre det her, for nu er der 

to oplæste forslag: det gamle og det nye. Jeg vil godt læse det op, for det er rimelig kort. Det, som Venstre, 

Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance har som

forslag til vedtagelse, lyder:

»Folketinget bekræfter sin vedtagelse V 66 af 2. maj 2006.«

Det er det forslag til vedtagelse, der indgår i de videre forhandlinger.

Der er ønsker om korte bemærkninger, og det er først hr. Morten Messerschmidt. Jo
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Kl.13:12  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Først må der være grund til at takke hr. Michael Aastrup Jensen om ikke andet så i hvert fald for hans opfindsomhed i 

forhold til at skrive ordførertaler. Under den tidligere debat hørte vi lidt om Morten Korch, og nu skal vi høre om hans lp-

samling. Jeg er da næsten glad for, at vi har begrænset det til to debatter i dag.

Dernæst vil jeg høre: Når nu man fra det her store flertal af partiers side vælger at trække en vedtagelse fra den 2. maj 2006

frem, altså en næsten 3 år gammel vedtagelse, vidner det så i virkeligheden ikke om, at man fra de partiers side 

overhovedet ikke interesserer sig for, hvad der foregår i Tyrkiet? For der er jo netop sket helt elementært graverende ting i 

Tyrkiet inden for de sidste 2-3 år. AK-partiet, altså regeringspartiet, er blevet kendt i strid med forfatningen, og der er en 

omfattende islamisering af samfundet i gang. Alle de ting vælger japartierne overhovedet ikke at tage stilling til, næ, man 

holder fast i det, man vedtog i 2006, og så kan alt det andet åbenbart være ligegyldigt.
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Kl.13:13  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:13  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Nu tror jeg ikke, at Dansk Folkepartis EU-ordfører helt kan lægge mig i munden, at jeg ikke havde en rimelig skarp kurs 

over for et eventuelt kommende EU-medlemskab for Tyrkiet. Det var også derfor, at jeg som en servicemeddelelse læste 

vedtagelsen fra 2006 op, hvis nu nogen skulle have glemt den, for der siger vi jo, at det er en åben proces - resultatet er 

ikke givet på forhånd - at regeringen skal føre en stram og forsvarlig forhandlingsproces osv. 

Det er altså ord, hvor vi klart siger, at Københavnskriterierne skal opfyldes fra Tyrkiets side, at man generelt skal stramme 

op i forhold til demokratiske spilleregler osv. Det sagde vi allerede dengang, og det er der selvfølgelig ikke ændret ved; det 

mener vi stadig væk, og dermed har vi også sagt, at vi ikke mener, at Tyrkiet er i mål endnu. Og som jeg også sagde i 

ordførertalen, mener vi faktisk fra Venstres side, at der er rigtig lang vej til målstregen endnu.

Så er der selvfølgelig to måder, man kan gribe det an på: Skal vi så bare lade være med at tænke mere over det, eller skal 

vi prøve at holde dem på sporet og kæmpe for, at de når i mål? Det er det, vi lægger op til fra Venstres side.
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Kl.13:14  
Kort bemærkning

Formanden:

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:14  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Det kan jo ikke tages som udtryk for andet, end at Venstre åbenbart finder, at det der med, at et parti og en regering bliver 

kendt i strid med sit eget lands forfatning, i hvert fald ikke er væsentligt nok til, at man gider bruge et par minutter på at 

indskrive det i et forslag til vedtagelse. Det er da ganske tankevækkende. Noget så fundamentalt for et demokrati, som at 

ens regering overholder forfatningen, bør da indgå i de overvejelser, som man som EU-medlemsland gør sig, i takt med at 

Tyrkiet altså forhandler.

Så vil jeg spørge i forhold til det der mantra, vi hele tiden hører og sikkert vil høre fra alle de andre copy-paste-talere her 

efterfølgende, at selvfølgelig kan Tyrkiet først komme med, når landet overholder kriterierne: Hvilket europæisk land kan 

komme med, før de overholder kriterierne? For ellers giver det svar jo ikke nogen mening. Der er jo masser af europæiske 

lande, man ikke vælger at indlede optagelsesforhandlinger med, men hvis de alle sammen bare skal med, når de opfylder 

kriterierne, hvorfor skal man så forhandle med Tyrkiet og ikke med f.eks. Aserbajdsjan og Rusland?
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Kl.13:15  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:15  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Nu er det jo sådan, vil jeg gerne sige til hr. Morten Messerschmidt, at Tyrkiet er et officielt kandidatland til EU; det er 

Aserbajdsjan ikke endnu, og det er i hvert fald en rimelig god grund til, at man ikke forhandler med Aserbajdsjan.

I forhold til Tyrkiets eventuelle kommende EU-medlemskab har vi jo klart sagt, at vi ønsker at holde dem på sporet i forhold 

til Københavnskriterierne og i forhold til, at de mangler at få ryddet op i nogle ting, bl.a. i forhold til spørgsmålet om deres 

domstole og i forhold til forfatningen. Det er vi jo fuldstændig enige om. Det er også derfor, jeg siger, at det simpelt hen ikke

kan nytte noget, at Dansk Folkeparti prøver at kapre en dagsordenen om, at vi fra Venstres side gerne vil have Tyrkiet med 

i EU anno 2009, for som jeg sagde i min tale: Det ønsker vi ikke. Vi vil have, at Tyrkiet skal opfylde en lang række krav, 

som de ikke er i nærheden af at opfylde endnu, før de kan komme med i EU. Et forsøg på at fjerne den fokus, som hr. 

Morten Messerschmidt prøver på, skal han ikke få held til.
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Kl.13:16  
Kort bemærkning

Formanden:

Så er der en kort bemærkning fra hr. Kamal Qureshi.
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Kl.13:16  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

Tak. Vi har jo fremsat et fælles forslag til vedtagelse, men jeg tror, at vi også er enige på afgørende områder, så jeg synes 

bare - når nu vi ikke fik lejlighed til at stille ministeren spørgsmål i første runde - at jeg gerne, for at få det på plads, vil 

spørge Venstres ordfører, om ikke Venstre vil kunne bekræfte sammen med SF, at den helt klare grund til, at vi støtter den 

her proces, er, at vi tror på, at Tyrkiets udvikling i retning af mere demokrati, bedre menneskerettigheder, bedre rettigheder 

for kvinder og andet fremmes i den her proces og ikke det modsatte.

Det, der er det helt bærende, er jo, at vi i modsætning til Dansk Folkeparti ikke bare er optaget af at ødelægge Tyrkiet, 

men faktisk er optaget af, hvordan vi fremmer den udvikling i Tyrkiet, som kan gøre, at Tyrkiet netop kan virke som den bro, 

der bliver nævnt i ordførerens tale.
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Kl.13:17  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:17  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg kan kun være fuldstændig enig med spørgeren og sige, at det helt klart er vores vurdering, at det, at vi så at sige holder

dem på sporet - som jeg har nævnt et par gange - i forhold til optagelsesforhandlingerne, i forhold til at der hele tiden er en 

undersøgelse af, om de opfylder de forskellige kriterier, at vi arbejder for, at de kommer i en meget mere demokratisk 

retning, og holder regeringen fast på de løfter, den har givet i forhold til EU, er markant bedre, end at vi kommer og siger: 

Nej, vi mener ikke, at Tyrkiet overhovedet er en del af Europa. For så kan det da gå rigtig galt.

Her taler vi altså om et land, som har en kæmpe militærstyrke, et land, som i dag i mit billede i en eller anden grad er med 

til sammen med Israel at være duksedrengen i Mellemøsten. Og det kan altså gå gruelig galt, hvis ikke vi kan holde dem 

på sporet og så at sige hele tiden sige: I kan godt nå målet, hvis I opfylder de her forskellige krav. Så jo, jeg er meget enig.
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Kl.13:18  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Kamal Qureshi.
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Kl.13:18  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

De her korte bemærkninger behøver jo ikke nødvendigvis være spørgsmål, så jeg vil benytte lejligheden til at sige, at set 

gennem SF’s briller er der jo ikke nogen tvivl om, at det er helt klart, at vi ser en proces i Tyrkiet. Går man tilbage til det 

tidspunkt, hvor processen startede i Tyrkiet, og det er jo længere tilbage end i 2005, er der ingen tvivl om, at Tyrkiet har 

bevæget sig i en retning med mere respekt for menneskerettighederne. De grupper i Tyrkiet, som ønsker den her proces, 

bliver styrket af et europæisk samarbejde og bliver styrket af, at Tyrkiet er med i en lang række projekter, 

menneskerettighedsprojekter, kvinderettighedsprojekter, demokratiprojekter m.m. Tyrkerne er med i de internationale 

konferencer, og deltager også i langt hovedparten, hvor de personer og de grupper bliver styrket.

Så det ville være en skadelig udvikling for Tyrkiet, hvis vi skulle vælge den linje, som Dansk Folkeparti lægger op til, og 

skubbe tyrkerne fra os. Det, der er det helt centrale, det helt afgørende og det, tyrkerne har brug for, er, at vi er der, at vi 

hjælper dem, og at vi er med til at fremme udviklingen i det rigtige spor.
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Kl.13:19  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:19  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg er enig i, at vi heldigvis har set visse positive skridt fra Tyrkiets side. Jeg må så til gengæld sige, at jeg også synes, at 

vi har set tilbageskridt fra Tyrkiets side. Der må jeg give hr. Morten Messerschmidt ret i, at vi også har set episoder, som 

jeg i hvert fald absolut ikke syntes var pæne. Derfor er det også vigtigt for mig at understrege, at det Tyrkiet, som vi fra 

Venstres side gerne ser får EU-medlemskab, ikke er et Tyrkiet anno 2009, for der er altså lang vej endnu. Men som 

spørgeren klart var inde på, kan Tyrkiet jo kun komme i mål, hvis og såfremt Tyrkiet er på sporet, og derfor er det vigtigt, at 

vi holder dem på sporet.
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Kl.13:20  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe for en kort bemærkning.
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Kl.13:20  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Når jeg påhører de her debatter om Tyrkiets mulige optagelse i EU, så er der en ting, der altid undrer mig, og det er bl.a. hr.

Michael Aastrup Jensens tidshorisont. Det er altså, som om historien kun er et øjeblik, der venter på det næste øjeblik, og 

det er rigtigt, at det er sådan med historien i forhold til Vorherre, men hr. Michael Aastrup Jensen kunne dog godt have en 

anden tidshorisont.

Der bliver hele tiden sagt, at det slet ikke er i dag, og at det slet ikke er i 2009, at Tyrkiet skal optages, men altså, 

Muhammed er ca. 1.500 år gammel, og islamismen er lige så gammel. Så har vi i årene efter første verdenskrig oplevet et 

tilbageslag for islamismen med Kemal Atatürks reformer, og nu går det den modsatte vej igen, som om Kemal Atatürk 

næsten ikke havde eksisteret… 
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Kl.13:21  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Vi skal lige have spørgsmålet.
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Kl.13:21  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Ja, spørgsmålet - det forundrede spørgsmål - er: Hvad er det for en tidshorisont? Er det 30 år, der vil gå, inden Tyrkiet kan 

optages, eller er det 100 år, og kunne man så ikke lige lade det ligge lidt og vente med at snakke om det?
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Kl.13:22  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:22  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Altså, jeg kan ikke sætte en tidsgrænse ind og sige, at det bliver om x antal år, at Tyrkiet kan blive medlem af EU, for som

jeg har slået fast, skal Tyrkiet opfylde en lang række kriterier, som de ikke er i nærheden af at opfylde endnu. Og hvornår 

de så gør det, beror selvfølgelig på de forhandlinger, der er mellem EU på den ene side og Tyrkiet på den anden side. Jeg 

er selvfølgelig forhåbningsfuld, med hensyn til at vi kan komme det nærmere, at det kan storme fremad, men det er jo også 

vigtigt at slå fast, at det forslag til vedtagelse, som vi forhåbentlig bekræfter med en afstemning her senere, også klart siger,

at det er en åben proces, hvor resultatet ikke er givet på forhånd.

Så det vil sige, at det altså er sådan, at det ikke bare er en gratis omgang for Tyrkiet. Hvis ikke Tyrkiet opfylder de 

forskellige kriterier, der er, kan Tyrkiet ikke blive medlem af EU. Derfor er det også vigtigt, at Tyrkiet spiller med på den her 

bane.
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Kl.13:23  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.13:23  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jo, men hvis jeg nu fik den originale idé at foreslå her i Folketinget, at Saudi-Arabien skulle optages i EU, så ville det 

formentlig støde på forskellige indvendinger, og en af de absolut relevante ville være, at Saudi-Arabien er et islamisk 

diktatur. Og så ville hr. Michael Aastrup Jensen sige, at det jo var en proces, der gik over tid, og at alle 

Københavnskriterierne skulle være opfyldt, før vi kunne optage Saudi-Arabien.

Ærlig talt, er det da ikke nogle mærkelige luftkasteller og en mærkelig mangel på fornemmelse for, hvor uendelig langsomt 

historien bevæger sig?
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg kan berolige hr. Jesper Langballe med, at vi fra Venstres side ikke vil arbejde for, at Saudi-Arabien bliver medlem af EU.

Det er jo så dermed også sagt, at jeg mener, at Tyrkiet er et kandidatland, og at Tyrkiet selvfølgelig skal opfylde en lang 

række kriterier, for at det kan blive medlem. Det har jeg efterhånden sagt mange gange nu, men alligevel prøver man at 

skyde os i skoene, at - som jeg hørte det fra hr. Morten Messerschmidt tidligere - hvis det stod til os, ville Tyrkiet komme 

med i nærmeste fremtid.

Jeg har altså sagt rimelig klart i min tale, at der er lang vej endnu, før Tyrkiet kommer i mål, men som vi også talte om før, 

er det, at vi holder dem på sporet og holder dem på en demokratisk vej, bedre end alternativet.
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Så er det fru Yildiz Akdogan, Socialdemokratiet.

  

Vis alle (28) indlæg i denne gruppe

38

Kl.13:25  
Ordfører

(Ordfører)

Yildiz Akdogan (S):

Et uddannelsessystem, der fungerer under en religiøs administration, censur på bøger, dødsstraf, skilsmisse ikke tilladt, 

prævention og abort ikke tilladt, kvinder i den offentlige sektor må opgive deres arbejde i tilfælde af et ægteskab, 

kriminalisering af homoseksuelle - disse var punkter i en forfatning, som også gjorde krav på nabostatens territorium. Men 

den her forfatning er ikke den tyrkiske. Det er en forfatning, der var den irske før 1973. Det får en til at tænke og ikke mindst

stille spørgsmålet: Kan det virkelig passe? Ja, det kan det. Men Irland er heldigvis nået langt siden, bl.a. takket være EU 

og de krav, man har stillet fra fællesskabets side til de enkelte medlemslande.

Men spørgsmålet i dag drejer sig om Tyrkiet, og spørgsmålet er så, hvad der sket, siden dette land blev kandidatland i 

1999. Tyrkiet har først og fremmest forpligtet sig til at opfylde Københavnskriterierne. Allerede 2 år efter, dvs. i 2001, 

lancerede den daværende koalitionsregering sin første reformpakke, der prikkede hul på en række tabuer i tyrkisk politik - 

tabuer, som gjorde op med militæret, mindretalsspørgsmålet og menneskerettighederne generelt.

I 2002 fik landet så sin nuværende konservative, religiøse regering, også kendt som AKP-partiet. Trods skeptikernes frygt 

for en islamisering af det sekulære Tyrkiet, kan man med rette spørge, hvad der er sket rent reformmæssigt under den her 

regering. Hvis jeg skal fremhæve nogle af de konkrete udviklingsprocesser, kan jeg nævne nogle enkelte, og det lyder 

sådan her:

Den meget kritiserede forfatning fra 1982, der blev til efter militærkuppet, har været og er under stor forandring og 

reformproces, og en tredjedel af forfatningen er bl.a. ændret. Dødsstraffen er afskaffet. Den politiske situation i Tyrkiet er 

meget mere stabil end tidligere, og militærets indblanding i det politiske liv er begrænset væsentligt. Bl.a. har militæret blot

en rådgivende rolle i dag. Mindretalsrettigheder er forbedret væsentligt. F.eks. er det i dag tilladt, at det kurdiske mindretal 

kan få lov til at se kurdisk tv 24 timer i døgnet. Kvindernes ligestilling er forbedret markant, bl.a. via ægteskabsloven og den 

reviderede straffelov. Vold mod kvinden tages meget mere alvorligt fra myndighedernes side, og der er nultolerance over for 

æresrelaterede drab, heldigvis. Religiøse mindretal har fået lettere ved at komme frem og ytre sig til pressen og i det 

offentlige rum generelt. Der er også indført en nultolerancepolitik mod tortur og mishandling i fængslerne.

Så langt, så godt. Men er alt så fryd og gammen i Tyrkiet? Nej, Tyrkiet har stadig lang vej med hensyn til at implementere 

alle reformer, og selv om optagelsesforhandlingerne blev indledt officielt i 2005, mangler landet stadig væk 33 ud af de 35 

lovpakker, som landet skal gennemføre. Spørgsmålet er så, når nu et kandidatland, som, siden det blev grundlagt i 1923, 

har sat den europæiske statsdannelsesmodel som sit forbillede og trods sin muslimske baggrund har formået at bygge et 

parlamentarisk system op med frie valg og et ønske om at være en del af det europæiske fællesskab: Skal dette land 

holdes ude? Eller skal man holde det fast i den reformproces, det er i gang med?

For os Socialdemokrater er svaret ret enkelt. Tyrkiet er en vigtig samarbejdspartner for EU, og landet spiller også en vigtig 

rolle i NATO, som vi har set på det seneste, og kan også være en god rollemodel for andre muslimske lande. Derfor skal 

man holde den tyrkiske regering fast på det løfte om reformer. Vi ved, at medlemskab ikke er på tale i morgen eller de 

næste mange år frem, ligesom vi ved, at bolden ligger hos tyrkerne, hvad reformprocessens hastighed angår. Derfor mener 

vi heller ikke, at døren skal lukkes for Tyrkiet eller andre lande, der måtte ønske at forpligte sig til kravene om kriterierne fra 

EU's side. Vi skal derimod holde fast i en stram og ansvarlig forhandlingspolitik, hvad enten det gælder Tyrkiet eller andre 

kandidatlande.

Vi støtter den af Venstres ordfører fremsatte udtalelse.
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Kl.13:29  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:29  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Tak for betragtningerne. Jeg tror bare, jeg vil nøjes med at spørge - nu hvor fru Yildiz Akdogan altså tilslutter sig det forslag 

til vedtagelse tilbage fra midten af 2006 - om hun ikke isoleret betragtet kan se det som et problem, at den regering, som 

EU i øjeblikket forhandler med, er blevet kendt forfatningsstridig ved Tyrkiets forfatningsdomstol og altså har fået straffe 

derefter, det vil sige fået nedsat sit statstilskud osv.

Gør det ikke bare for nogle Socialdemokrater, at man måske lige tænker sig om en ekstra gang, inden man går ud og råber

juhu over den forhandlingsproces, som jeg forstår, at fru Yildiz Akdogan er en varm tilhænger af?
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Yildiz Akdogan (S):

For det første mener jeg ikke, at jeg råbte juhu. For det andet vil jeg også sige, at AKP-partiet heldigvis ikke blev lukket.

I min indledning refererede jeg til et land, der engang havde nogle regler, der kan få os til at ryste på hovedet i dag - Irland. 

Men situationen en anden i dag. Og som jeg også sagde i min tale, er det spørgsmålet om en reformproces. Bolden ligger 

hos tyrkerne, det gør hastigheden også. Så skulle vi ikke lige vente og se, hvordan og hvorledes det går, inden vi på forhånd

dømmer dem ude?
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg synes, det er en ganske fortrinlig argumentation, der givetvis fortjener optryk i flere årbøger, når året udrinder. Altså, det

forhold, at Irland på 35 år har reformeret sig, gør, at så må Tyrkiet sandelig da også kunne. Det synes jeg er fantastisk. Jeg

vil i hvert fald huske det længe, tror jeg. Jeg vil sige, at det unægtelig også letter argumentationen for Socialdemokraterne 

på en lang række andre områder, hvis man kan pege på et eneste område, hvor der har været en udvikling, og så sige: 

Jamen så kan alle andre også. Jeg vil sige: Enfoldigheden leve! Og så må folk uden for huset her jo selv dømme.

Men jeg vil egentlig bare gerne have svar på mit spørgsmål. Gør det overhovedet ikke indtryk på fru Yildiz Akdogan eller på 

Socialdemokratiet som sådan, at den regering, man forhandler med, ved den tyrkiske forfatningsdomstol har fået kendt sit 

virke og sit program i strid med forfatningens grundprincipper?
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Kl.13:31  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:31  
Kort bemærkning

Yildiz Akdogan (S):

Tak for det. Jeg ved ikke, om ordføreren selv er klar over det, men faktisk lavede vi en stor big bang-udvidelse i 2004, hvor vi 

fik ti nye lande med i EU, og så fik vi to andre nye lande, og mig bekendt har de her lande reformeret sig ret så meget og er

blevet ret velfungerende demokratiske stater. Så, ja, det tog 35 år for Irland, det tog gennemsnitlig 10 år for de central- og 

østeuropæiske lande. Det kan være, at det måske tager 20 år for Tyrkiet - hvem ved? Men processen er sat i gang. 

Så vil jeg lige spørge hr. Morten Messerschmidt, der er så skeptisk over for, hvad der foregår i Tyrkiet: Har hr. Morten 

Messerschmidt været i Tyrkiet? Europaudvalget var jo på en studietur for netop at gå ind og se på, hvad der sker, og 

hvordan reformprocesserne ser ud, og vi snakkede både med civilsamfundet, de politiske partier og forskellige andre 

interessegrupper. Det kunne måske have gavnet hr. Morten Messerschmidts indsigt i forhold til, hvad der foregår, hvis han 

nu havde deltaget i den her studietur.
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Kl.13:32  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger, og næste ordfører er fru Hanne Agersnap, Socialistisk Folkeparti.
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Kl.13:32  
Ordfører

(Ordfører)

Hanne Agersnap (SF):

Jeg vil gerne takke for ministerens redegørelse, som jeg synes klart viste, at der stadig væk er væsentlige udeståender og 

udfordringer på mange områder i samarbejdet, men at den grundlæggende holdning også er, at det er vigtigt, at vi fortsætter

forhandlingsstrategien.

I SF undrer vi os over, at forespørgerne - i hvert fald sådan som forespørgslen er formuleret - kun er interesserede i forholdet

mellem islamiske og sekulære kræfter. Det, som vi synes er det særlig interessante, er forholdet mellem de demokratiske 

og de udemokratiske kræfter, herunder forholdet til mindretal, bl.a. kurderne, hvor det er vigtigt, at vi får en udvikling mod et 

mere pluralistisk demokrati.

Det er vigtigt, at EU fortsætter forhandlingerne med optagelse for øje, fordi det bl.a. er på den måde, vi får fremmet 

udviklingen mod det pluralistiske demokrati og mindretalsbeskyttelse, og fordi det er vigtigt for både EU og Tyrkiet at få 

styrket samarbejdet og i sidste ende nå frem til optagelse.

SF støtter de rammer for optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet, som vi vedtog tilbage i 2006. Her konstaterede 

Folketinget, at forhandlingerne med Tyrkiet er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på forhånd, men at målet dels er 

optagelse, dels at Tyrkiet skal opfylde de samme krav som alle andre nye medlemslande, herunder Københavnerkriterierne.

De seneste år er den positive reformproces, som blev startet i Tyrkiet i 2003, gået i stå. Det er vigtigt, at vi fortsætter med 

at presse på og få Tyrkiet tilbage på reformsporet, få bremset den øgede polarisering i det tyrkiske samfund og sikret 

pluralisme og mindretalsrettigheder. De demokratiske kræfter vokser i Tyrkiet, og de kræfter skal vi støtte ved at fortsætte 

forhandlingerne med optagelse som mål.

Ministeren nævnte, at et af problemerne i forhandlingerne med Tyrkiet er manglende accept af Ankaraprotokollen, altså at 

Tyrkiet ikke kan acceptere toldunion og transport- og havnesamarbejde med Cypern. Forholdet til Cypern og Grækenland 

fortsætter med at spænde ben for optagelsesforhandlingerne, og vi mener, at EU har en stor del af ansvaret for den 

hårdknude, forhandlingerne er havnet i. Den tyrkiske premierminister accepterede i sin tid FN's plan for en løsning af 

konflikten på Cypern, men græsk-cyprioterne forkastede planen. Alligevel valgte man at optage et delt Cypern i EU, og det 

er nu en af barriererne i forhandlingerne.

Det er vigtigt at holde fast i, at udsigten til EU-medlemskab giver den tyrkiske befolkning tro på fremtiden. Men både EU’s 

vaklen og de nyere processer i Tyrkiet har været med til at sætte reformprocessen i Tyrkiet i stå, og det er uheldigt for 

begge parter ud fra både et sikkerhedspolitisk, kulturelt og demokratisk synspunkt. Vi har brug for Tyrkiet som bindeled til 

Mellemøsten, til konstruktiv dialog med Tyrkiets moderate islam og til at skabe robust økonomi og velfærd i Europa. Tyrkiet

har allerede siden 1963 haft privilegeret medlemskab af først EF og nu EU, så man kan jo ikke tilbyde Tyrkiet en 

mellemting. Nu er det fuldt medlemskab, vi forhandler om.

SF støtter flertallets forslag til vedtagelse, som jo ikke er en genopfindelse af den dybe tallerken, men fastholder os ved den

vedtagelse, der blev vedtaget i maj 2006.
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Kl.13:36  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Der er et par korte bemærkninger, og den første er fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:36  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Fru Hanne Agersnap nævnte jo mange spændende emner i sit indlæg, og jeg vil bare stille spørgsmål til ét område.

Fru Hanne Agersnap nævnte forsøget på at genforene Cypern, altså få afsluttet den ulovlige besættelse at Nordcypern 

siden 1974 og genforene den med den græsk-cypriotiske del. Jeg forstår det sådan, at SF synes, det ville være 

fuldstændig naturligt, hvis græsk-cyprioterne skulle overdrage den besatte del af landet til tyrkerne. Det var i hvert fald 

sådan, jeg udlagde det, og kan fru Hanne Agersnap sige noget om, hvad det er for nogle dele af aftalen, hun finder er særlig

fornuftige?

Det er jo velkendt, at græsk-cyprioterne syntes, det var træls, at de skulle dele deres nationalbankreserver, og at det var 

træls, at man skulle have en fælles beslutningsprocedure, som gjorde, at hver del af øen ville få lige 

beslutningskompetence ved ny lovgivning, og at man skulle dele præsidentmagten og alle de ting. Men kunne fru Hanne 

Agersnap prøve at uddybe, hvordan hun ser på nogle af de elementer i aftalen, som hun åbenbart mener er så fantastisk?

  

51

Kl.13:38  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg mener, det er vigtigt, at den løsning af Cypernproblemet i FN-regi, der blev forsøgt, bliver fastholdt, så problemet ikke 

fortsat er en barriere for udviklingen af EU. Jeg kender ikke historien så godt, at jeg kan sige, hvad forsøget præcis faldt på,

men det er uheldigt, at processen ikke er genoptaget, så vi får forhandlingerne i FN-regi og får løst problemerne, for det vil 

fortsat være en barriere for Tyrkiets optagelse, hvis samarbejdet med Cypern bliver blokeret.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jamen forstå mig ret. Jeg kan sagtens forstå, at man som socialist kan have den tilgang til spørgsmålet, at når halvdelen af

et land bliver besat af fremmede tropper, er det selvfølgelig de besatte, som udgør problemet. Det er jo et velkendt 

socialistisk synspunkt, vi har set det siden 1917 og frem til 1989 som et ganske anerkendt dogme, men jeg er bare 

overrasket over at se, at vi også i hr. Villy Søvndals nyreformerede socialistparti finder denne relativt totalitære tilgang til 

folkeretten. Men lad det ligge.

Et andet spørgsmål, som jeg synes det må være centralt for SF at svare på, er spørgsmålet om den folkelige deltagelse. Vi

har jo flere gange hørt folk fra SF insinuere, at man er tilhænger af folkeafstemninger, f.eks. forud for Lissabontraktaten, så 

derfor vil jeg gerne høre, om SF støtter Dansk Folkepartis forslag om, at uanset hvordan man kommer videre med 

forhandlingerne med Tyrkiet - men at man ønsker det - kan processen ikke afsluttes, i hvert fald ikke i Danmark, uden at 

danskerne høres ved en folkeafstemning. Er det et forslag, som socialisterne kan støtte?

  

55

Kl.13:39  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:39  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Det kan vi ikke støtte, for det er ikke alle spørgsmål, der egner sig til en folkeafstemning. Forhold, der angår danskere, kan 

egne sig, men et EU-spørgsmål om optagelse af et nyt land egner sig ikke til en folkeafstemning. Vi mener, at det at sikre,

at Københavnerkriterierne opfyldes, er meget mere egnet som grundlag for beslutning om en optagelse.

  

57

Kl.13:40  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe for en kort bemærkning.
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Kl.13:40  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Når man selv opfinder de historiske problemstillinger, man skal diskutere, så går det hele jo meget nemmere. Fru Hanne 

Agersnap undrede sig over, at hr. Morten Messerschmidt kun skelnede mellem sekulære og islamiske kræfter og ikke 

mellem demokratiske og udemokratiske kræfter. Jamen det er jo, fordi tyrkerne selv gør det. Det er jo sådan, de selv ser på

det, uanset på hvilken side af gærdet de står. Kemal Atatürk ville i 1920'erne skabe en sekulær nationalstat, hvilket er 

noget højest uislamisk. Og nu går det den modsatte vej. Nu vil Erdogan og Gül skabe en islamisk stat.

Men det er jo den modsætning, der tæller i Tyrkiet. Kemal Atatürk var så vist ikke nogen mønsterdemokrat, men den 

sekulære stat var hans hjertebarn. Men det, tyrkerne finder grundvæsentligt i den her sammenhæng, synes fru Hanne 

Agersnap altså er ligegyldigt.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Ja, for os er de vigtigste principper hensynet til, om det er demokratisk eller udemokratisk. Jeg anerkender, at 

diskussionen måske går på en anden led i Tyrkiet, men samtidig er der både demokratiske og udemokratiske tendenser på

begge sider, både i de islamiske bevægelser og i de sekulære bevægelser. Så jeg mener, at vi, hvis vi skal vurdere 

udviklingen i Tyrkiet, skal vurdere styrken af de demokratiske processer på begge sider.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jamen er det ikke faldet fru Hanne Agersnap ind, at der er en sammenhæng, som simpelt hen går på, at den sekulære 

nationalstat i modsætning til den religiøse stat er en forudsætning for demokratiet, og at når Tyrkiet i øjeblikket bevæger 

sig, ikke gradvist, men faktisk efterhånden i fuld galop imod en øget islamisering, så bevæger Tyrkiet sig faktisk dermed 

automatisk væk fra demokratiet?
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Nej, det er den sammenhæng, jeg ikke accepterer. Jeg mener, at det, der er vigtigt, er, at vi ser på de demokratiske 

kræfter, hvad enten de er islamiske eller sekulære, og vurderer styrken af de demokratiske kræfter. I den sekulære 

bevægelse er der udemokratiske kræfter, ligesom der er i den islamiske bevægelse.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Martin Henriksen for en kort bemærkning.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Martin Henriksen (DF):

Tak. Det var, fordi jeg bemærkede, at fru Hanne Agersnap sagde, at det her spørgsmål ikke egnede sig til en 

folkeafstemning i Danmark, fordi det ikke havde indflydelse på danske forhold. Men der vil jeg bare høre, om ikke fru Hanne 

Agersnap altså godt kan se, at det alligevel har det. For hvis vi kigger på den udvidelse, der har fundet sted imod øst, så 

har den jo eksempelvis medført en indvandring til Danmark fra de østeuropæiske lande. Derfor er det jo også nærliggende 

at tro, at såfremt Tyrkiet kom med i EU, ville det også medføre en øget tyrkisk indvandring til Danmark.

Jeg vil bare høre, om det ikke kunne give anledning til, at man så ville mene, at det også var et forhold, som danske 

vælgere kunne få lov til at tage stilling til.
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Kl.13:43  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:43  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

I sidste instans har alle internationale spørgsmål og samarbejder, Danmark indgår i, vel relevans for forhold i Danmark. Men

det er et spørgsmål om, hvorvidt det er af den karakter, at alle betingelserne og forudsætningerne omkring optagelse vil 

kunne forklares i Danmark. En folkeafstemning om det her spørgsmål i Danmark vil hurtigt blive en folkeafstemning for eller 

imod EU, og det ville være svært at fastholde fokus, når fokus er på optagelse af et andet land.
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Kl.13:44  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Martin Henriksen.
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Kl.13:44  
Kort bemærkning

Martin Henriksen (DF):

Der er jeg uenig. Jeg tror ikke, at en folkeafstemning i Danmark vil blive til et spørgsmål om for eller imod EU. Jeg tror, at 

det vil være en folkeafstemning for eller imod risikoen for en stor tyrkisk indvandring til Danmark. Det er jo meget reelt at 

spørge danskerne om det. Det synes jeg da i hvert fald det er, for Tyrkiet er et stort land, og kommer Tyrkiet med i EU, vil 

det få meget indflydelse, fordi det er et stort land. Qua sin befolkningssammensætning og sin størrelse vil det få meget 

indflydelse, specielt hvis Lissabontraktaten bliver vedtaget.

Derfor har det jo dels stor indflydelse på det, som man politisk beslutter i EU, som har konsekvens for Danmark, og dels vil

det også have effekt, hvis Tyrkiet f.eks. kom med i Schengen - fri bevægelighed ind over grænserne; at man kommer ind og

får fuld gavn af den fri bevægelighed. Det vil jo i den grad være et spørgsmål, om danskerne tør løbe risikoen for en stor 

tyrkisk indvandring til Danmark.

Hvis Socialistisk Folkeparti ikke mener, at der er noget at være bekymret for, kan man vel godt gå ud og argumentere for 

eller imod de synspunkter, man har, og så lade det være op til vælgerne i sidste ende at beslutte, om de synes, det er den 

rigtige vej at gå eller ej.
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Kl.13:45  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.

  

72

Kl.13:45  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg vil godt sige, at vi ikke er bange for vælgerne. Vi kan sagtens gå ud og argumentere, men problemet er, om vi får en 

debat, der afspejler det afstemningstema, der bliver. For det kan blive sådan en trussel om en kæmpe indvandring, altså 

forskellige vurderinger af fremtiden, som vil være svære for befolkningen at vurdere på baggrund af sådan en 

optagelsestekst. F.eks. gælder det for de lande, vi senest har optaget, at Schengen jo er udskudt, og at der er betingelser 

kombineret med optagelserne. Det vil blive svært at vurdere, og så vil det blive sådan en slags: »hvem tror det ene, hvem 

tror det andet-kampagne.« Den kan være svær at få til at blive frugtbar.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Søren Krarup for en kort bemærkning.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg havde i søndags den spændende oplevelse at være inviteret til et møde hos Radikal Ungdom, hvor jeg diskuterede 

forsvarspolitik med hr. Morten Helveg Petersen. Det var meget hyggeligt og fredeligt, men på et tidspunkt kom vi naturligvis 

til at tale en del om Afghanistan, dvs. om muligheden for at Danmark med sin indsats dér kunne skabe et demokrati, hvad 

jeg betvivlede. Jeg får lyst til i forlængelse af det, fru Hanne Agersnap har sagt hidtil, at spørge hende: Vil fru Hanne 

Agersnap fortælle mig, om der findes noget muslimsk demokrati i denne verden?
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg kan ikke stå her på talerstolen og i tankerne gennemgå alle lande, men det kan godt være, at Tyrkiet er det nærmeste,

vi kommer. Jeg må indrømme, at jeg ikke lige kan få tænkt det igennem i denne pressede situation.
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Kl.13:47  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Søren Krarup.
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Kl.13:47  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Så vil jeg være så fræk at fortsætte med den spændende debat med de radikale unge mennesker, for der blev Tyrkiet 

nemlig også nævnt som eksempel på et demokrati, og der var jeg altså også så fræk at spørge dem: Kender I noget til 

Kemal Atatürk? Kender I noget til det, han foretog med Tyrkiet i 1923? Det var nemlig nok, kan man sige, et sekulært 

styre, men det var et militærdiktatur, dvs. at der var en ophævelse af enhver form for demokrati. Det havde aldrig eksisteret i

Tyrkiet, og det kom i hvert fald ikke til at eksistere i 1923. Og det eksisterer jo for så vidt heller ikke i dag.

Forholdet er jo, at 98 pct. af Tyrkiets befolkning er muslimer, og dog skal de af militærdiktaturet hensættes i en tilstand, 

hvor de ikke må have lov til at udtrykke det. Vil fru Hanne Agersnap ikke give mig ret i, at Tyrkiet heller ikke er noget som 

helst eksempel på et demokrati?
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Det er i hvert fald ikke et demokrati, som jeg ønsker det. Der mangler pluralisme, der mangler ytringsfrihed, 

menneskerettigheder; der er en masse problemer, som bl.a. er nogle af dem, man sætter op i processen og i debatterne 

med EU-Kommissionen med henblik på optagelse, sådan at Tyrkiet netop kan udvikle sig til det pluralistiske demokrati, 

som medlemsstaterne i EU er.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så har hr. Per Clausen bedt om en kort bemærkning.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Per Clausen (EL):

Jeg vil bare spørge fru Hanne Agersnap, om hun ikke er enig med mig i, at forsøget på at opstille en hovedmodsætning 

mellem de sekulære og de islamistiske i forhold til Tyrkiet jo netop skygger for den interessante debat, hr. Søren Krarup 

prøvede at rejse her til sidst, nemlig om, hvorvidt der foregår en demokratisk udvikling eller ej i Tyrkiet? Det, vi burde 

diskutere og interessere os for, burde jo være, hvordan vi udviklede demokratiet, hjalp de demokratiske kræfter i Tyrkiet 

med at udvikle demokratiet.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jo, og mange tak til spørgeren, fordi han formulerer det så pænt. Jeg prøvede netop at sige, at jeg synes, vi skal fokusere 

på, hvor de demokratiske bevægelser, de demokratiske holdninger er i Tyrkiet, og ikke på, hvor de islamiske og sekulære 

bevægelser er.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Næste ordfører er fru Helle Sjelle fra De Konservative.
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Kl.13:49  
Ordfører

(Ordfører)

Helle Sjelle (KF):

Det er jo ikke første og det er nok heller ikke sidste gang, vi på foranledning af Dansk Folkeparti skal diskutere et eventuelt 

tyrkisk medlemskab af EU. Der skal jo holdes liv i valgkampen, i hvert fald frem til juni måned, hvor der er valg til Europa-

Parlamentet. Men så kan man i hvert fald håbe, at det i det mindste stilner af derefter.

Jeg skal så også endnu en gang takke for anledningen til at gøre rede for Det Konservative Folkepartis holdning til den her 

sag.

I 2005 indledte EU optagelsesforhandlinger med Tyrkiet. Forud var gået mange års forberedelser og reformer i Tyrkiet, der 

ansøgte om medlemskab af EF allerede i 1987. Reformarbejdet går dog endnu flere år tilbage. Allerede i 1963 underskrev 

de seks EF-lande og Tyrkiet Ankaraaftalen. Den betød, at Tyrkiet skulle tilpasse sig EU’s indre marked, bl.a. ved at 

tyrkiske arbejdstagere under bestemte vilkår fik lov til at arbejde i de daværende EF-lande. Tyrkiet har altså længe 

orienteret sig mod EF og nu mod EU, hvilket har været årsag til betydelige ændringer af det tyrkiske samfund. Det er også 

sket i løbet af de her år.

Men der er slet ikke for os Konservative nogen tvivl om, at der endnu er langt igen for Tyrkiet. Københavnskriterierne er det 

væsentligste grundlag, som Kommissionen løbende vurderer Tyrkiet ud fra. Helt overordnet er der tre kriterier, nemlig det 

politiske, det økonomiske og kriteriet om overtagelse af EU’s samlede regelsæt. Det politiske kriterium kræver demokrati, 

retsstat, menneskerettigheder og beskyttelse af mindretal. Som nævnt af udenrigsministeren tidligere vurderer 

Kommissionen, at Tyrkiet i tilstrækkelig grad opfylder det kriterium. Alligevel er der dog i høj grad - og det vil jeg gerne slå 

fast - plads til forbedringer. Ytringsfrihed og religionsfrihed er gode eksempler på rettigheder, som endnu ikke beskyttes 

kompromisløst i det tyrkiske samfund. Det vil kræve en holdningsændring, som EU kan være med til at fremme.

I 2006 har EU også kritiseret Tyrkiet for ikke at leve op til det økonomiske kriterium. Det skyldtes stridighederne om 

Cypern, der har fået Tyrkiet til ikke at udvide toldunionen med EU til også at omfatte de nye medlemslande. EU’s kritik er 

ikke blot snak, men er blevet fulgt op af sanktioner. Dele af optagelsesforhandlingerne er simpelt hen stoppet, indtil EU i år 

vil genoverveje dem.

Det er altså efter vores opfattelse indlysende, at Tyrkiet mangler at levere en lang række resultater, før et medlemskab kan 

komme på tale. De mange år, Tyrkiet allerede har ventet, viser med al ønskelig klarhed, at EU ikke giver ved dørene. Ingen 

ønsker at forbarme sig over Tyrkiet, blot fordi landet har ventet længe. Jeg kan derfor heller ikke helt forstå Dansk 

Folkepartis store bekymring for forhandlingerne med EU. Tror Dansk Folkeparti virkelig, at Tyrkiet bliver lukket ind, før de 

lever op til Københavnskriterierne, bare fordi Tyrkiet skal med?

Som udenrigsministeren allerede tidligere har påtalt, vil Tyrkiet være et helt anderledes og vestligt samfund, hvis det på et 

tidspunkt til punkt og prikke opfylder de her krav. I Det Konservative Folkeparti bakker vi derfor fuldt op om regeringens og 

folketingsflertallets åbne og afventende holdning til optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet. Vi kan ikke på forhånd 

forudsige, hvorvidt landet på et tidspunkt ude i fremtiden vil leve op til EU’s fornuftige og nødvendige kriterier. Til gengæld 

kan vi sige, at Tyrkiet lige nu - lige nu, hvor vi står her - er et godt stykke fra at leve op til de kriterier og dermed også et 

godt stykke fra medlemskab af EU. Vi ønsker naturligvis ikke i Det Konservative Folkeparti - og det vil jeg gerne 

understrege - at Tyrkiet bliver medlem af EU, før landet er klar til EU og EU er klar til Tyrkiet. 
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Kl.13:53  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:53  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg synes, at det er meget skarpsindigt lige til sidst at få slået fast, at Tyrkiet ikke kan blive medlem af EU, før Tyrkiet er 

klar! Jeg går ud fra, at det må være et krav, der gælder for alle europæiske lande, ellers ville der i hvert fald være noget 

mærkeligt over det, og derfor er det måske i virkeligheden også lidt overflødigt at gentage det og gøre det til et så 

gennemgående argument i hele sin retorik.

Jeg tror så aldrig, at Tyrkiet bliver medlem, fordi Tyrkiet i øjeblikket bevæger sig i den helt gale retning. Landet er i gang 

med en islamisering fra top til bund, og det er i virkeligheden det, der er det dybt bekymrende, for hvordan reagerer Tyrkiet 

på de forhandlinger, der i øjeblikket finder sted? Sagen er jo den, at hvis man orienterer sig i de tyrkiske medier, i den 

tyrkiske debat, kan man se, at de krav, som EU stiller til Tyrkiet med hensyn til ligestilling, menneskerettigheder, 

demokrati, ytringsfrihed osv., helt generelt for mange tyrkere virker som en rød klud i ansigtet. De betragter det nærmest 

som en fornærmelse mod den nationale stolthed.

Derfor er spørgsmålet ikke så meget, om Tyrkiet nogen sinde bliver medlem - det tror jeg faktisk aldrig nogen sinde sker - 

men derimod, hvilken skadevirkning det har på samarbejdet og naboskabet mellem EU og Tyrkiet, at man bliver ved med at

bilde folk ind, at de kan få noget, som de tydeligvis ikke selv vil levere det nødvendige for at gøre sig klar til at få.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Helle Sjelle (KF):

Det er åbenbart overhovedet ikke overflødigt, at vi skal gentage det gang på gang, for det lader jo ikke til, at Dansk 

Folkeparti har forstået budskabet, men vi gentager det gerne en gang til: Vi mener ikke, at Tyrkiet skal være medlem af 

EU, før Tyrkiet er klar til EU, og før EU er klar til Tyrkiet. Det vil sige, at Tyrkiet skal leve op til de krav, der bliver stillet. Det 

er det, der er budskabet herfra, og det vil det også være de næste gange, Dansk Folkeparti rejser de her debatter om 

Tyrkiets udvikling.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg er ked af at have stillet et spørgsmål uden for det på forhånd skrevne manuskript, men jeg vil alligevel gerne gentage 

det.

Lad os nu lade være med at fokusere på, om Tyrkiet kommer med eller ej. Lad os nu fokusere på, hvilken betydning det har

for Tyrkiet, at man bliver ved med at sige til tyrkerne, at de på et eller andet tidspunkt, når de opfylder kriterierne, kommer 

med, og at man så bliver ved med at komme med nye kriterier. Lad os prøve at fokusere på, hvordan det bliver modtaget i 

den tyrkiske offentlighed og den tyrkiske debat, at man hele tiden stiller krav, som jo i hvert fald i forhold til kønnenes 

ligestilling, demokrati, ytringsfrihed - i parentes bemærket Muhammedtegninger - og en lang række andre ting bliver 

betragtet som en fornærmelse, altså som noget, der gør, at de bevæger sig længere væk fra EU. Er det noget, der fremmer

den broderlighed imellem Danmark og EU og Tyrkiet, som Det Konservative Folkeparti og sådan set også Dansk Folkeparti

gerne vil have, eller er det i virkeligheden noget, der gør, at parterne rykker længere væk fra hinanden?

Jeg håber, at fru Helle Sjelle kan bevæge sig lidt ud over det, hun sagde i sin ordførertale, og også svare på det, som jeg 

spørger om.
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Kl.13:56  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:56  
Kort bemærkning

Helle Sjelle (KF):

Det kan nogle gange være lidt svært, fordi spørgsmålene går i alle mulige og umulige retninger, men jeg skal dog gøre mit 

bedste.

Jeg synes bestemt ikke, at EU skal lade være med at stille krav eller stille Tyrkiet i udsigt, at de eventuelt på et tidspunkt 

kan blive medlem. Jeg synes bare også, at det er nødvendigt og væsentligt at sige til Tyrkiet: Der er nogle krav, som I bliver

nødt til at leve op til, og de krav slækker vi ikke på, heller ikke selv om I synes, at det er nogle besværlige krav; hvis I vil 

være med i det her fællesskab, så er der nogle krav, som I er nødt til at leve op til.

Hvis Tyrkiet, og det synes jeg da er væsentligt, vælger at sige, at de ikke vil leve op til kravene og ikke vil være med, er det 

jo Tyrkiets valg. Det er jo ikke sådan, at vi fra EU siger, at vi under alle omstændigheder vil have Tyrkiet med. Det er da i 

høj grad også op til dem selv, om de ønsker at leve op til de krav.
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Kl.13:57  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Næste ordfører er hr. Niels Helveg Petersen, Radikale.
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Kl.13:57  
Ordfører

(Ordfører)

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg vil gerne starte med at sige tak til udenrigsministeren. Jeg var meget enig i de betragtninger, som udenrigsministeren 

fremførte. Og lad mig sige med det samme, at jeg og Det Radikale Venstre selvfølgelig kan stemme for det af hr. Michael 

Aastrup Jensen fremsatte forslag til vedtagelse, som er genbrug, men som jo på en udmærket måde stadig væk er rigtigt.

Det er sagt hele vejen igennem i denne debat: Tyrkiet opfylder i dag ikke betingelserne for medlemskab. Tyrkiet opfylder 

ikke Københavnskriterierne, og det ved tyrkerne godt selv; det ved man selvfølgelig, det ved vi i EU. Og først når Tyrkiet 

opfylder Københavnskriterierne, kan der blive tale om medlemskab. Det vil sige, at det Tyrkiet, der engang bliver medlem, er

et andet Tyrkiet end det, vi kender i dag.

Så vil jeg føje til, at man jo ikke altid skal se vanskelighederne. Man skal også se mulighederne, og man skal ikke mindst 

se på de muligheder, der ligger i et tyrkisk medlemskab i forhold til at stabilisere et af de mest urolige hjørner i verden. Et 

Tyrkiet, der opfylder Københavnskriterierne, er medlem af EU og er medlem af NATO, kan have en i høj grad stabiliserende 

rolle at spille i dette urolige hjørne af verden. Bl.a. kan det også have betydning for udviklingen i Mellemøsten, da Tyrkiet jo 

traditionelt, på trods af at det altså overvejende er et muslimsk land, har et rigtig godt forhold til Israel.

Perspektivet om EU-medlemskab er en stor støtte til de kræfter i Tyrkiet, der ønsker demokratisering og ønsker 

modernisering af det tyrkiske samfund. At smække døren i for Tyrkiet ville have meget negative følger for den politiske, 

demokratiske udvikling i Tyrkiet, det er jeg helt overbevist om. Og lad mig så sige, at vi aldrig her i Danmark har afholdt 

folkeafstemninger, når vi skulle optage nye medlemmer i EU, og det synes jeg heller ikke kan komme på tale, når det 

drejer sig om Tyrkiet.

Så undrede jeg mig over en enkelt bemærkning fra hr. Jesper Langballe i debattens forløb. Hr. Jesper Langballe sagde, at 

historien bevæger sig langsomt. Jeg må altså sige, at min oplevelse af historiens gang inden for de sidste 18 år, siden 

1990, ikke er, at historien har bevæget sig langsomt, men at historien har bevæget sig utrolig hurtigt. Især når det drejer 

sig om udvidelse af de vesteuropæiske institutioner, især når det drejer sig om udvidelsen af EU og udvidelsen af NATO, 

har vi igennem de sidste 18 år oplevet en revolutionær udvikling i Europa. Europa ser i dag fuldstændig anderledes ud, end 

det gjorde i 1990, da kommunismen brød sammen, så jeg undrede mig lidt over den, synes jeg, historieløse betragtning.
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Kl.14:01  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.14:01  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Hr. Helveg Petersen omtalte den positive udvikling i Tyrkiet, som den igangværende optagelsesproces har afstedkommet. 

Der vil jeg bare gerne spørge, om hr. Niels Helveg Petersen betragter det som entydigt positivt for det tyrkiske demokrati, at

det parti, AKP, hvis program og ledelse er blevet kendt i strid med forfatningens sekulariseringsprincipper, tordner frem. 

Ved de seneste valg, parlamentsvalg, præsidentvalg og forventelig også på søndag til lokalvalg, har det pågældende parti 

vundet mere og mere terræn. Og når partiet samtidig altså ved forfatningsdomstolen er blevet kendt i strid med de 

demokratiske grundprincipper i Tyrkiet selv, er det så udtryk for, at Tyrkiet bevæger sig i den rigtige retning?
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Kl.14:02  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:02  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg sagde faktisk ikke noget om den positive udvikling i Tyrkiet. Jeg sagde, at det ville være et tilbageslag for de 

progressive kræfter i Tyrkiet, hvis EU smækkede døren i for næsen af Tyrkiet. Det var det, jeg sagde.

Udviklingen i Tyrkiet er ikke entydigt gået i den rigtige retning. Der sker mange ting i Tyrkiet, som er positive, og ikke 

mindst skal vi være opmærksomme på, at tyrkisk økonomi altså er en meget, meget stærk og meget levende økonomi, der

jo helt og fuldt lever op til de krav, man økonomisk set kan stille til et medlem af EU.

Men det er ikke entydigt positivt. Der er store spændinger i Tyrkiet, og der er undertiden tilbageslag. Jeg kan jo bare ikke 

se, at det skulle være noget specielt tilbageslag, at den tyrkiske højesteret blander sig i det her og siger, hvad de mener 

om regeringspartiet. Det er da tværtimod et udtryk for en vis styrke, for demokratisk styrke, at der er en domstol, der kan 

gå på tværs af den siddende regering. Det er jo et princip, vi jo altså også hylder i Danmark, selv om det ikke står i den 

danske grundlov.
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Kl.14:03  
Kort bemærkning
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Folketinget, Christiansborg
1240 København K.
Tlf.: +45 3337 5500
Mail: folketinget@ft.dk 

F 24  Om udviklingen i Tyrkiet

Af Morten Messerschmidt (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Peter

Skaarup (DF)

Til udenrigsministeren

Per Stig Møller (KF)

Samling:  2008-09

Status:  Foretaget

 

Vis alle indlæg
Ordførertaler

Forhandlinger

Møde nr.70, torsdag 26.03.2009

Vil udenrigsministeren redegøre for den aktuelle udvikling i Tyrkiet, herunder de interne kampe mellem den islamiske regering og de 

sekulære kræfter, og i det lys give sin vurdering af, om udenrigsministeren finder, at Tyrkiet bevæger sig i retning af eller væk fra EU?

Vis oversigt over samtlige taler

0

  
Kort bemærkning

Det næste punkt på dagsordenen er:

13) Forespørgsel nr. F 24:

Forespørgsel til udenrigsministeren:

Vil udenrigsministeren redegøre for den aktuelle udvikling i Tyrkiet, herunder de interne kampe mellem den islamiske 

regering og de sekulære kræfter, og i det lys give sin vurdering af, om udenrigsministeren finder, at Tyrkiet bevæger sig i 

retning af eller væk fra EU?

Af Morten Messerschmidt (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard 

(DF) og Peter Skaarup (DF).

(Anmeldelse 13.01.2009. Fremme 20.01.2009).
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Kl.11:43  
Kort bemærkning

Formanden:

Den første, der får ordet, er hr. Morten Messerschmidt som ordfører for forespørgerne for at begrunde forespørgslen. 

Værsgo.
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Kl.11:43  
Kort bemærkning

Begrundelse

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand. Efter at have gennemgået nogle af de fatale konsekvenser af allerede gennemførte udvidelser vender vi altså 

blikket imod en af de nok mest opsigtsvækkende forhandlinger, som i øjeblikket pågår med et land, som ønsker 

medlemskab af EU, nemlig Tyrkiet. Jeg og Dansk Folkeparti er af den opfattelse, at det fra starten af har været en fatal 

misforståelse overhovedet at indlade sig på optagelsesforhandlinger med et land, der kulturelt, politisk, historisk og på 

mange andre områder afviger så mærkbart fra kernelandene, fra medlemslandene i EU, at vi nærmest dagligt oplever 

forskellene, konflikterne, problemerne ved at skulle få to så forskellige størrelser til overhovedet at passe sammen, og at det

i virkeligheden i højere grad fører til, at de to parter så at sige flytter sig bort fra hinanden, end det, der oprindelig var tanken:

at man skulle forsøge at forene.

Vi har et godt samarbejde med Tyrkiet i Europarådet og i NATO og i andre sammenhænge, men de fleste vil efterhånden 

kunne se, at det, der foregår i øjeblikket i Tyrkiet, er en regulær islamisering, hvor AK-partiet med premierminister Erdogan 

og præsident Gül i spidsen område for område - undervisningssektoren, administrationen, justitsvæsenet og en lang række

andre sektorer - er i gang med en islamisering af landet, som hverken er til Tyrkiets fordel eller til EU’s fordel. Det er derfor 

vores opfattelse, dels at vi i Folketinget løbende skal have en debat om, hvordan udviklingen i Tyrkiet nu engang er, dels at 

regeringen bør tilsikre, at uanset hvad der sker, vil Tyrkiet aldrig kunne blive medlem af EU, uden at danskerne bliver spurgt 

ved en folkeafstemning, dels at man skal overveje, om det overhovedet er fornuftigt i forhold til relationen Tyrkiet og EU 

imellem at fortsætte med forhandlingerne.

Det er på den baggrund, at vi ønsker den her forespørgsel.
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Kl.11:45  
Kort bemærkning

Formanden:

Ja tak. Så er det udenrigsministeren til besvarelse.
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Kl.11:46  
Ordfører

Besvarelse

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

EU har haft optagelsesforhandlinger med Tyrkiet siden 2005. Reformtempoet i landet har været svingende - det er der ingen

grund til at lægge skjul på - men den tyrkiske regering har som sin erklærede målsætning at tilnærme Tyrkiet EU og EU's 

standarder. Det vil jo selvsagt være i både EU's og Danmarks interesse, så det er en proces, som vi støtter.

Ifølge den tyrkiske forfatning er Tyrkiet et sekulært samfund med en klar adskillelse mellem stat og religion. 

Regeringspartiet, AKP, har islamiske rødder, men det afviser selv at være islamisk orienteret. Det er sandt, at der i det 

tyrkiske samfund er kredse, der frygter, at AKP-regeringen bevæger landet væk fra princippet om adskillelse af stat og 

religion. AKP lægger selv vægt på, at Tyrkiets strategiske orientering er mod Europa, og partiet har, siden det kom til 

magten i 2002, arbejdet for landets tilnærmelse til EU. Det registrerede vi jo navnlig i perioden fra 2002 til udgangen af 

2005, hvor reformtempoet var særlig højt.

AKP fik ved det seneste valg i 2007 cirka 46 pct. af stemmerne, og partiet fortsatte på det grundlag med at have 

regeringsansvaret. Desuagtet har domstolene været opmærksomme på AKP's islamiske rødder for at sikre, at Tyrkiet 

forbliver sekulært. Sidste år behandledes således en sag imod AKP, og den meget omtalte lukningssag mod AKP kostede

jo rent faktisk meget politisk energi og opmærksomhed og satte reformtempoet ned i forhold til det, som EU forlangte.

Men sagen blev afsluttet i 2008, ved at den tyrkiske forfatningsdomstol konkluderede, at AKP havde været centrum for 

antisekulære aktiviteter, men domstolene undlod at skride til lukning at partiet. Sagen tydeliggjorde konflikten mellem stat 

og religion i det tyrkiske samfund, og den satte som sagt reformprocessen i stå i en lang periode. Og så vil jeg selvfølgelig 

gerne tilføje, som jeg også sagde dengang, at partilukninger i et demokrati bør være noget ganske exceptionelt og være i 

overensstemmelse med Venedigkriterierne, som Europarådet jo arbejder med. Siden lukningssagen i 2008 har valgkampen 

op til lokalvalget den 29. marts 2009 igen afledt opmærksomheden noget fra EU-processen.

Grundlaget for EU's optagelsesforhandlinger med Tyrkiet er som bekendt Københavnskriterierne og den opstrammede 

forhandlingsramme, som er fastlagt af Rådet for Den Europæiske Union. Den danske holdning til optagelsesforhandlinger 

med Tyrkiet er klar, og den har jo også et bredt flertal i Folketinget bag sig og blev bekræftet den 2. maj 2006. 

Målsætningen er et tyrkisk medlemskab af EU, men forhandlingerne er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på 

forhånd, og hvor der også skal tages hensyn til EU's evne til at optage nye medlemmer på det tidspunkt, hvor beslutningen 

skal træffes. Tyrkiet kan først blive medlem af EU, når alle betingelser for medlemskab er opfyldt og EU altså er klar.

Europa-Kommissionen konkluderede i den seneste fremskridtsrapport for Tyrkiet fra november 2008, at landet har forbedret 

sin evne til at leve op til forpligtelserne ved et EU-medlemskab. Tyrkiet opfylder fortsat, siger Kommissionen, i tilstrækkelig 

grad det politiske Københavnskriterium.

Der er sket visse fremskridt i forhold til ytringsfriheden, bl.a. gennem en ændring af artikel 301 i straffeloven, og forholdene 

for de ikkemuslimske trossamfund er forbedret gennem vedtagelse af lov om stiftelser, men implementeringen af 

reformtiltagene halter desværre bagefter i flere tilfælde.

På det udenrigspolitiske område fremhævede Kommissionen i øvrigt Tyrkiets aktive rolle i særlig Mellemøsten og 

Kaukasus, hvor der jo er bevægelse i positiv retning.

EU-Kommissionen peger på, at en væsentlig udfordring for Tyrkiet er at få gennemført en forfatningsreform og en reform af 

justitsvæsenet. Derudover skal Tyrkiet fremme menneskerettighederne, bl.a. ytringsfriheden og religionsfriheden, og den 

civile kontrol med militæret skal styrkes.

Tyrkiet lever desuden endnu ikke op til sine forpligtelser i henhold til den såkaldte Ankaraprotokol. Den protokol udvider sin 

toldunion mellem EU og Tyrkiet til også at omfatte de nye EU-medlemslande, herunder Cypern. Tyrkiet har endnu ikke 

ophævet sine restriktioner på transport- og havnefaciliteter i forhold til Cypern. EU blev i 2006 enig om, at dette skulle have 

konsekvenser, og det blev bl.a. besluttet, at 8 ud af de 35 forhandlingskapitler skulle fastfryses. EU vil tage spørgsmålet om

Ankaraprotokollen op til fornyet overvejelse til efteråret 2009. Tyrkiet modsætter sig gennemførelse af Ankaraprotokollens 

forpligtelser, fordi de ikke ønsker at tage et skridt, som de mener kan tolkes som en de facto tyrkisk anerkendelse af 

republikken Cypern.

I den seneste tid er der sket både fremskridt og tilbageskridt. Et helt nyt og positivt fremskridt er åbningen af en ny kurdisk 

tv-kanal på nationalt tv, TRT 6. Men på andre punkter er der i 2008 efter alt at dømme sket tilbageskridt, f.eks. har nogle 

ngo'er rapporteret om flere sager vedrørende tortur og mishandling i 2008 end året før. Det er selvfølgelig meget alvorligt, og 

det må den tyrkiske regering få rettet op på.

Alt i alt står Tyrkiet således over for en række udfordringer, der skal tackles, inden landet overhovedet kan komme i 

betragtning som medlem af EU. Men skulle Tyrkiet få gennemført alle disse reformer, få gennemført hele den proces, som 

vi forlanger af Tyrkiet, og som Tyrkiets regering selv er indstillet på at gennemføre, og skulle Tyrkiet så derigennem blive 

klar til EU og EU samtidig blive klar til Tyrkiet, så er det givet, at Tyrkiet jo til den tid vil være et helt andet land end det, vi 

kender i dag, og som Dansk Folkeparti altid forholder sig til. Så vil de forhold, som Dansk Folkeparti med megen ret 

anfægter, nemlig være fortid.

Den tyrkiske regering har tilkendegivet, at den ønsker at sætte fart på EU-reformprocessen efter lokalvalget den 29. marts. 

Premierminister Erdogan har udnævnt en ny EU-chefforhandler, som kan koncentrere sig om EU-udvidelsesforhandlingerne 

og virke som en indpisker i reformprocessen, således at disse fejl og mangler bliver rettet hurtigere. Og det vil jo så 

forhåbentlig bidrage til at skabe et nyt momentum.

Ifølge AKP-regeringen selv vil et af de første tiltag efter lokalvalget være at skabe enighed om forfatningsændringer, og det 

kan vi jo kun tilskynde den tyrkiske regering til at gøre. EU er i løbende dialog med Tyrkiet, bl.a. i forbindelse med EU-

optagelsesprocessen. Danmark har også tætte bilaterale kontakter til landet, og under mit besøg i Tyrkiet sidste år 

drøftede jeg naturligvis bl.a. optagelsesforhandlingerne med udenrigsministeren, Babacan. Et af de punkter, jeg lagde vægt 

på, var vigtigheden af at få fart på reformprocessen, især reformer relateret til menneskerettighederne.

Lad mig så slå fast: Tyrkiets vej mod EU er lang og besværlig. Tyrkiet skal gennemføre en omfattende reformproces. Det 

centrale er, at Tyrkiet selv ønsker en tilnærmelse til EU. Det er også i både EU's og Danmarks interesse, at Tyrkiet udvikler

sig i retning af EU. Kommer landet igennem de nødvendige reformer, vil det være et helt andet land, end vi kender i dag. 

Men det vil tage mange år, før Tyrkiet når det punkt, og det vil først være til den tid, vi skal tage endelig stilling til et tyrkisk 

medlemskab af EU.

Her og nu har vi fokus på Tyrkiets tilnærmelse til EU og den tyrkiske reformproces, og det er en reformproces, vi alle, også 

Dansk Folkeparti, naturligvis må være interesseret i fortsætter og accelererer.
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Kl.11:53  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak til udenrigsministeren for besvarelsen.

Så går vi til forhandlingen, og den første, der får ordet, er hr. Morten Messerschmidt som ordfører for forespørgerne.
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Kl.11:53  
Kort bemærkning

Forhandling

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand. Hvorfor minder udenrigsministerens ord mig slående om Chamberlains betragtninger efter sin fredsaftale med

Hitler, peace in our time, troen på, at blot man har et papir, hvorpå der står fred, så får man fred? Det gør de, fordi det er 

præcis den samme situation, vi befinder os i med hensyn til den tyrkiske regering, som naturligvis alt andet lige er et noget

mere venligt stemt regime end det, som Chamberlain havde indgået en aftale med.

Man tror, hvis man skal blive i sprogbruget, på unifying i vores tid, på forening i vor tid med noget, som grundlæggende er 

fuldstændig uforeneligt. Og jeg undrer mig over, at udenrigsministeren næsten ikke, for ikke at sige slet ikke, svarer på den

del af forespørgslen, som handler om, hvorvidt Tyrkiet i øjeblikket bevæger sig bort fra EU eller i retning af EU. Han berører 

overhovedet ikke den islamiseringsproces, som i øjeblikket er i gang under AK-regeringen - ud over dommen fra højesteret. 

Udenrigsministeren berører selvfølgelig forfatningsændringen og siger, at den er positiv. Men er det ubetinget positivt, at AK-

regeringen som led i sit islamiske kvindesyn nu mener, at kvinder skal ind i en særlig bestemmelse i forfatningen, som 

handler om sådan særlig beskyttelsesværdige grupper, herunder børn, handicappede og lignende?

Er det i virkeligheden ikke et forslag, som ligger fuldstændig i forlængelse af det, vi for få år siden hørte fra samme Erdogan,

om sex uden for ægteskab, der også skulle være kriminelt, forudsat at man altså var gift med en anden? Det er fuldstændig

den samme islamiske tankegang, som vi her ser fra Erdogans parti, som når Erdogan udsteder censurforbud mod 

videnskabelige magasiner, der bringer et billede af Charles Darwin på forsiden, fordi han efter regeringens opfattelse har 

været grundlaget for den kreationisme, som man betragter som i strid med islam. Eller hvorfor nævner man ikke de 254 

journalister, som alene sidste år blev retsforfulgt af regeringen, heraf 44 alene efter den artikel 301, som udenrigsministeren 

nævner, men som det tyrkiske retsvæsen altså stadig væk forholder sig til, bruger, anvender, sigter og dømmer folk efter?

Tyrkiet er på vej væk fra EU. Man har ligestillet de islamiske og de sekulære skoler, når det kommer til optag på 

universiteterne. Man har fjernet det gamle forbud mod det islamiske hovedtørklæde, som går helt tilbage til kemalismens 

start, helt tilbage til tiden lige efter første verdenskrig. Man har på linje med det, der foregår i alle andre muslimske lande, 

valgt at forbyde restauranter at udskænke alkohol i 62 ud af Tyrkiets 81 provinser. Område for område minder Tyrkiet mere 

om det Mellemøsten, vi kender, end om det EU, vi nu engang er.

Derfor er vi i Dansk Folkeparti voldsomt skeptiske over for at fortsætte den optagelsesproces, man har sat i gang. Og vi 

insisterer på, at hvis man vil dette ideologiske projekt, må det i det mindste sikres, at befolkningerne får det endelige ord. 

Lige så vel som at præsident Sarkozy i Frankrig har lovet franskmændene en folkeafstemning, bør den danske regering 

også love danskerne, at hvis man fortsætter med dette hovedløse projekt, jamen så bliver det danskerne, der får den 

endelige afgørelse ved en folkeafstemning. Det er det eneste rigtige.

Jeg skal derfor her indledningsvis på vegne af Dansk Folkeparti fremføre følgende:

Forslag til vedtagelse 

»Folketinget konstaterer, at Tyrkiet med sit historiske, politiske og kulturelle baggrund afviger mærkbart fra de øvrige af 

EU’s medlems- og ansøgerlande. Endvidere konstaterer Folketinget, at Tyrkiet igennem de seneste år har gennemgået en 

udvikling væk fra det sekulære udgangspunkt, idet der henvises til forholdene for minoriteter, for ytringsfriheden, for 

ligestillingen og for demokratiet.

På den baggrund opfordrer Folketinget regeringen til i EU at modarbejde processen med henblik på optagelse af Tyrkiet i 

EU og kræver, at regeringen som led i en eventuel optagelse af Tyrkiet som medlem af EU udskriver folkeafstemning 

herom.«

(Forslag til vedtagelse nr. V 48).

Tak, formand.
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Kl.11:58  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak. Dette oplæste forslag til vedtagelse vil indgå i Folketingets videre forhandlinger.

Jeg skal her udsætte mødet. Mødet genoptages kl. 13.00.
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Kl.11:58  
Kort bemærkning

:

Mødet er udsat. (Kl. 11:58).
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Kl.13:06  
Kort bemærkning

Forhandling

Formanden:

Mødet er genoptaget.

Vi er ved forhandlingen, og den næste ordfører under F 24 er hr. Michael Aastrup Jensen. Værsgo.

  

Vis alle (6) indlæg i denne gruppe
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Kl.13:07  
Ordfører

(Ordfører)

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg vil indledningsvis gerne have lov til at slå fast, at i spørgsmålet om Tyrkiets mulige optagelse i EU, er der faktisk 

opstillet en lang række helt specifikke krav, og før de er opfyldt, kan der på ingen måde blive tale om et tyrkisk EU-

medlemskab. Som det ser ud i dag skal tyrkerne flytte sig endog meget langt, hvis de på nogen måde skal gøre sig 

forhåbninger om at blive en del af Den Europæiske Union. Det er min og Venstres opfattelse, at Tyrkiet, som vi kender det i

dag, langtfra er parat til at blive en del af EU. Jeg vil godt have lov til at advare imod, at Dansk Folkeparti får lov til at kapre 

debatten for at gøre den til et spørgsmål om, hvorvidt Tyrkiet anno 2009 skal være EU-medlem. Det spørgsmål er jo 

fuldstændig uaktuelt.

Denne forespørgselsdebat er en ud af efterhånden mange debatter, hvor vi kan få lov til at høre på Dansk Folkepartis 

evindelige klagesang om, at EU er så og så dårligt, og at vi i virkeligheden ville være meget bedre tjent med en høj mur 

omkring Danmark, der kan holde omverdenen på behørig afstand. Det er som at høre en meget dårlig lp-plade, hvor 

pickuppen desværre er kørt fast i samme rille, og på pladecoveret blomstrer partiets spidskandidat til 

europaparlamentsvalget, en mand, der er så utilfreds med EU, at han partout må have et fast sæde i dets parlament. Vi 

befinder os med andre ord midt i hr. Morten Messerschmidts valgkamp, og her er spørgsmålet om Tyrkiet blot endnu et 

stykke valgflæsk, som han langer over disken til vælgerne.

Vi kan bruge Tyrkiet, men set i den sammenhæng er Tyrkiets behov for EU langt, langt større. Tyrkiet ligger som bekendt 

på grænsen mellem Europa og Asien. Af den grund har landet enorm strategisk betydning, især sikkerhedspolitisk, men 

også med hensyn til energiforsyning og handel i øvrigt. Samtidig indtager Tyrkiet en nøglerolle som diplomatisk bindeled 

mellem de stridende parter i Mellemøsten. Landet har bl.a. spillet en meget aktiv rolle i forsøget på at mægle mellem 

Syrien og Israel. Endelig er Tyrkiet en regional magtfaktor, der er med til at værne os og de øvrige lande i Mellemøsten mod

Irans islamiske terrorregime.

Men selv om Tyrkiet måske er lidt af en duks set i mellemøstlig sammenhæng, befinder landet sig stadig rigtig langt nede 

på den demokratiske skala. Der er meget langt op for overhovedet at nærme sig det niveau, som landet skal befinde sig på,

før et tyrkisk medlemskab af EU bliver realistisk. Listen over Tyrkiets fejl og mangler er alenlang, og Dansk Folkepartis 

ordfører har vi allerede hørt remse op af denne liste igen og igen, og det vil han sikkert gøre igen under debatten. Men jeg 

skal nok spare Tinget.

Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at vi i Venstre, eller for den sags skyld i EU generelt, vil se stort på Tyrkiets 

stribevis af brud på elementære menneskerettigheder eller er ligeglade med, at landet ikke efterlever internationale 

konventioner og aftaler - på ingen måde. Hvis Tyrkiet nogen sinde skal gøre sig forhåbninger om at blive en del af det gode 

selskab, skal tyrkerne og deres ledere virkelig lægge sig i selen, for de har meget, meget lang vej igen, før de er egnede til 

at blive lukket ind i varmen. Som jeg sagde indledningsvis, er EU’s principper klippefaste, dem kan der ikke forhandles om. 

På den baggrund vil jeg gerne på vegne af Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale

Venstre og Liberal Alliance fremsætte følgende:

Forslag til vedtagelse

»Folketinget bekræfter sin vedtagelse V 66 af 2. maj 2006.«

(Forslag til vedtagelse nr. V 49).

Hvis nu ikke alle tilstedeværende ved, hvad det egentlig var, vi vedtog i 2006, vil jeg gerne lige læse det op som en 

servicemeddelelse. Det var følgende:

»Folketinget konstaterer, 

- at forhandlingerne med Tyrkiet om medlemskab af Den Europæiske Union er indledt,  

- at grundlaget er Københavnskriterierne og en opstrammet og forsvarlig forhandlingsramme som fastlagt af Rådet for Den 

Europæiske Union på mødet den 3. oktober 2005, 

- at målsætningen er tyrkisk medlemskab af EU, men at forhandlingerne er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på 

forhånd, og hvor der også skal tages hensyn til EU's evne til at optage nye medlemmer (absorptionskapacitet). Folketinget 

opfordrer regeringen til fortsat at medvirke til at sikre en stram og forsvarlig forhandlingsproces med Tyrkiet.«
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Kl.13:11  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak. Vi har jo i formandskabet indført den praksis, at man ikke nødvendigvis læser et forslag til vedtagelse op, efter at 

ordføreren netop har læst det op - sådan har det jo været før - men for en god ordens skyld vil jeg gøre det her, for nu er der 

to oplæste forslag: det gamle og det nye. Jeg vil godt læse det op, for det er rimelig kort. Det, som Venstre, 

Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance har som

forslag til vedtagelse, lyder:

»Folketinget bekræfter sin vedtagelse V 66 af 2. maj 2006.«

Det er det forslag til vedtagelse, der indgår i de videre forhandlinger.

Der er ønsker om korte bemærkninger, og det er først hr. Morten Messerschmidt. Jo
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Kl.13:12  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Først må der være grund til at takke hr. Michael Aastrup Jensen om ikke andet så i hvert fald for hans opfindsomhed i 

forhold til at skrive ordførertaler. Under den tidligere debat hørte vi lidt om Morten Korch, og nu skal vi høre om hans lp-

samling. Jeg er da næsten glad for, at vi har begrænset det til to debatter i dag.

Dernæst vil jeg høre: Når nu man fra det her store flertal af partiers side vælger at trække en vedtagelse fra den 2. maj 2006

frem, altså en næsten 3 år gammel vedtagelse, vidner det så i virkeligheden ikke om, at man fra de partiers side 

overhovedet ikke interesserer sig for, hvad der foregår i Tyrkiet? For der er jo netop sket helt elementært graverende ting i 

Tyrkiet inden for de sidste 2-3 år. AK-partiet, altså regeringspartiet, er blevet kendt i strid med forfatningen, og der er en 

omfattende islamisering af samfundet i gang. Alle de ting vælger japartierne overhovedet ikke at tage stilling til, næ, man 

holder fast i det, man vedtog i 2006, og så kan alt det andet åbenbart være ligegyldigt.
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Kl.13:13  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:13  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Nu tror jeg ikke, at Dansk Folkepartis EU-ordfører helt kan lægge mig i munden, at jeg ikke havde en rimelig skarp kurs 

over for et eventuelt kommende EU-medlemskab for Tyrkiet. Det var også derfor, at jeg som en servicemeddelelse læste 

vedtagelsen fra 2006 op, hvis nu nogen skulle have glemt den, for der siger vi jo, at det er en åben proces - resultatet er 

ikke givet på forhånd - at regeringen skal føre en stram og forsvarlig forhandlingsproces osv. 

Det er altså ord, hvor vi klart siger, at Københavnskriterierne skal opfyldes fra Tyrkiets side, at man generelt skal stramme 

op i forhold til demokratiske spilleregler osv. Det sagde vi allerede dengang, og det er der selvfølgelig ikke ændret ved; det 

mener vi stadig væk, og dermed har vi også sagt, at vi ikke mener, at Tyrkiet er i mål endnu. Og som jeg også sagde i 

ordførertalen, mener vi faktisk fra Venstres side, at der er rigtig lang vej til målstregen endnu.

Så er der selvfølgelig to måder, man kan gribe det an på: Skal vi så bare lade være med at tænke mere over det, eller skal 

vi prøve at holde dem på sporet og kæmpe for, at de når i mål? Det er det, vi lægger op til fra Venstres side.
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Kl.13:14  
Kort bemærkning

Formanden:

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:14  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Det kan jo ikke tages som udtryk for andet, end at Venstre åbenbart finder, at det der med, at et parti og en regering bliver 

kendt i strid med sit eget lands forfatning, i hvert fald ikke er væsentligt nok til, at man gider bruge et par minutter på at 

indskrive det i et forslag til vedtagelse. Det er da ganske tankevækkende. Noget så fundamentalt for et demokrati, som at 

ens regering overholder forfatningen, bør da indgå i de overvejelser, som man som EU-medlemsland gør sig, i takt med at 

Tyrkiet altså forhandler.

Så vil jeg spørge i forhold til det der mantra, vi hele tiden hører og sikkert vil høre fra alle de andre copy-paste-talere her 

efterfølgende, at selvfølgelig kan Tyrkiet først komme med, når landet overholder kriterierne: Hvilket europæisk land kan 

komme med, før de overholder kriterierne? For ellers giver det svar jo ikke nogen mening. Der er jo masser af europæiske 

lande, man ikke vælger at indlede optagelsesforhandlinger med, men hvis de alle sammen bare skal med, når de opfylder 

kriterierne, hvorfor skal man så forhandle med Tyrkiet og ikke med f.eks. Aserbajdsjan og Rusland?
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Kl.13:15  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:15  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Nu er det jo sådan, vil jeg gerne sige til hr. Morten Messerschmidt, at Tyrkiet er et officielt kandidatland til EU; det er 

Aserbajdsjan ikke endnu, og det er i hvert fald en rimelig god grund til, at man ikke forhandler med Aserbajdsjan.

I forhold til Tyrkiets eventuelle kommende EU-medlemskab har vi jo klart sagt, at vi ønsker at holde dem på sporet i forhold 

til Københavnskriterierne og i forhold til, at de mangler at få ryddet op i nogle ting, bl.a. i forhold til spørgsmålet om deres 

domstole og i forhold til forfatningen. Det er vi jo fuldstændig enige om. Det er også derfor, jeg siger, at det simpelt hen ikke

kan nytte noget, at Dansk Folkeparti prøver at kapre en dagsordenen om, at vi fra Venstres side gerne vil have Tyrkiet med 

i EU anno 2009, for som jeg sagde i min tale: Det ønsker vi ikke. Vi vil have, at Tyrkiet skal opfylde en lang række krav, 

som de ikke er i nærheden af at opfylde endnu, før de kan komme med i EU. Et forsøg på at fjerne den fokus, som hr. 

Morten Messerschmidt prøver på, skal han ikke få held til.
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Kl.13:16  
Kort bemærkning

Formanden:

Så er der en kort bemærkning fra hr. Kamal Qureshi.
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Kl.13:16  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

Tak. Vi har jo fremsat et fælles forslag til vedtagelse, men jeg tror, at vi også er enige på afgørende områder, så jeg synes 

bare - når nu vi ikke fik lejlighed til at stille ministeren spørgsmål i første runde - at jeg gerne, for at få det på plads, vil 

spørge Venstres ordfører, om ikke Venstre vil kunne bekræfte sammen med SF, at den helt klare grund til, at vi støtter den 

her proces, er, at vi tror på, at Tyrkiets udvikling i retning af mere demokrati, bedre menneskerettigheder, bedre rettigheder 

for kvinder og andet fremmes i den her proces og ikke det modsatte.

Det, der er det helt bærende, er jo, at vi i modsætning til Dansk Folkeparti ikke bare er optaget af at ødelægge Tyrkiet, 

men faktisk er optaget af, hvordan vi fremmer den udvikling i Tyrkiet, som kan gøre, at Tyrkiet netop kan virke som den bro, 

der bliver nævnt i ordførerens tale.
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Kl.13:17  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:17  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg kan kun være fuldstændig enig med spørgeren og sige, at det helt klart er vores vurdering, at det, at vi så at sige holder

dem på sporet - som jeg har nævnt et par gange - i forhold til optagelsesforhandlingerne, i forhold til at der hele tiden er en 

undersøgelse af, om de opfylder de forskellige kriterier, at vi arbejder for, at de kommer i en meget mere demokratisk 

retning, og holder regeringen fast på de løfter, den har givet i forhold til EU, er markant bedre, end at vi kommer og siger: 

Nej, vi mener ikke, at Tyrkiet overhovedet er en del af Europa. For så kan det da gå rigtig galt.

Her taler vi altså om et land, som har en kæmpe militærstyrke, et land, som i dag i mit billede i en eller anden grad er med 

til sammen med Israel at være duksedrengen i Mellemøsten. Og det kan altså gå gruelig galt, hvis ikke vi kan holde dem 

på sporet og så at sige hele tiden sige: I kan godt nå målet, hvis I opfylder de her forskellige krav. Så jo, jeg er meget enig.
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Kl.13:18  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Kamal Qureshi.
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Kl.13:18  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

De her korte bemærkninger behøver jo ikke nødvendigvis være spørgsmål, så jeg vil benytte lejligheden til at sige, at set 

gennem SF’s briller er der jo ikke nogen tvivl om, at det er helt klart, at vi ser en proces i Tyrkiet. Går man tilbage til det 

tidspunkt, hvor processen startede i Tyrkiet, og det er jo længere tilbage end i 2005, er der ingen tvivl om, at Tyrkiet har 

bevæget sig i en retning med mere respekt for menneskerettighederne. De grupper i Tyrkiet, som ønsker den her proces, 

bliver styrket af et europæisk samarbejde og bliver styrket af, at Tyrkiet er med i en lang række projekter, 

menneskerettighedsprojekter, kvinderettighedsprojekter, demokratiprojekter m.m. Tyrkerne er med i de internationale 

konferencer, og deltager også i langt hovedparten, hvor de personer og de grupper bliver styrket.

Så det ville være en skadelig udvikling for Tyrkiet, hvis vi skulle vælge den linje, som Dansk Folkeparti lægger op til, og 

skubbe tyrkerne fra os. Det, der er det helt centrale, det helt afgørende og det, tyrkerne har brug for, er, at vi er der, at vi 

hjælper dem, og at vi er med til at fremme udviklingen i det rigtige spor.
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Kl.13:19  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:19  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg er enig i, at vi heldigvis har set visse positive skridt fra Tyrkiets side. Jeg må så til gengæld sige, at jeg også synes, at 

vi har set tilbageskridt fra Tyrkiets side. Der må jeg give hr. Morten Messerschmidt ret i, at vi også har set episoder, som 

jeg i hvert fald absolut ikke syntes var pæne. Derfor er det også vigtigt for mig at understrege, at det Tyrkiet, som vi fra 

Venstres side gerne ser får EU-medlemskab, ikke er et Tyrkiet anno 2009, for der er altså lang vej endnu. Men som 

spørgeren klart var inde på, kan Tyrkiet jo kun komme i mål, hvis og såfremt Tyrkiet er på sporet, og derfor er det vigtigt, at 

vi holder dem på sporet.
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Kl.13:20  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe for en kort bemærkning.
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Kl.13:20  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Når jeg påhører de her debatter om Tyrkiets mulige optagelse i EU, så er der en ting, der altid undrer mig, og det er bl.a. hr.

Michael Aastrup Jensens tidshorisont. Det er altså, som om historien kun er et øjeblik, der venter på det næste øjeblik, og 

det er rigtigt, at det er sådan med historien i forhold til Vorherre, men hr. Michael Aastrup Jensen kunne dog godt have en 

anden tidshorisont.

Der bliver hele tiden sagt, at det slet ikke er i dag, og at det slet ikke er i 2009, at Tyrkiet skal optages, men altså, 

Muhammed er ca. 1.500 år gammel, og islamismen er lige så gammel. Så har vi i årene efter første verdenskrig oplevet et 

tilbageslag for islamismen med Kemal Atatürks reformer, og nu går det den modsatte vej igen, som om Kemal Atatürk 

næsten ikke havde eksisteret… 
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Kl.13:21  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Vi skal lige have spørgsmålet.
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Kl.13:21  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Ja, spørgsmålet - det forundrede spørgsmål - er: Hvad er det for en tidshorisont? Er det 30 år, der vil gå, inden Tyrkiet kan 

optages, eller er det 100 år, og kunne man så ikke lige lade det ligge lidt og vente med at snakke om det?
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Kl.13:22  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:22  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Altså, jeg kan ikke sætte en tidsgrænse ind og sige, at det bliver om x antal år, at Tyrkiet kan blive medlem af EU, for som

jeg har slået fast, skal Tyrkiet opfylde en lang række kriterier, som de ikke er i nærheden af at opfylde endnu. Og hvornår 

de så gør det, beror selvfølgelig på de forhandlinger, der er mellem EU på den ene side og Tyrkiet på den anden side. Jeg 

er selvfølgelig forhåbningsfuld, med hensyn til at vi kan komme det nærmere, at det kan storme fremad, men det er jo også 

vigtigt at slå fast, at det forslag til vedtagelse, som vi forhåbentlig bekræfter med en afstemning her senere, også klart siger,

at det er en åben proces, hvor resultatet ikke er givet på forhånd.

Så det vil sige, at det altså er sådan, at det ikke bare er en gratis omgang for Tyrkiet. Hvis ikke Tyrkiet opfylder de 

forskellige kriterier, der er, kan Tyrkiet ikke blive medlem af EU. Derfor er det også vigtigt, at Tyrkiet spiller med på den her 

bane.
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Kl.13:23  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.13:23  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jo, men hvis jeg nu fik den originale idé at foreslå her i Folketinget, at Saudi-Arabien skulle optages i EU, så ville det 

formentlig støde på forskellige indvendinger, og en af de absolut relevante ville være, at Saudi-Arabien er et islamisk 

diktatur. Og så ville hr. Michael Aastrup Jensen sige, at det jo var en proces, der gik over tid, og at alle 

Københavnskriterierne skulle være opfyldt, før vi kunne optage Saudi-Arabien.

Ærlig talt, er det da ikke nogle mærkelige luftkasteller og en mærkelig mangel på fornemmelse for, hvor uendelig langsomt 

historien bevæger sig?
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg kan berolige hr. Jesper Langballe med, at vi fra Venstres side ikke vil arbejde for, at Saudi-Arabien bliver medlem af EU.

Det er jo så dermed også sagt, at jeg mener, at Tyrkiet er et kandidatland, og at Tyrkiet selvfølgelig skal opfylde en lang 

række kriterier, for at det kan blive medlem. Det har jeg efterhånden sagt mange gange nu, men alligevel prøver man at 

skyde os i skoene, at - som jeg hørte det fra hr. Morten Messerschmidt tidligere - hvis det stod til os, ville Tyrkiet komme 

med i nærmeste fremtid.

Jeg har altså sagt rimelig klart i min tale, at der er lang vej endnu, før Tyrkiet kommer i mål, men som vi også talte om før, 

er det, at vi holder dem på sporet og holder dem på en demokratisk vej, bedre end alternativet.

  

37

Kl.13:24  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Så er det fru Yildiz Akdogan, Socialdemokratiet.
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Kl.13:25  
Ordfører

(Ordfører)

Yildiz Akdogan (S):

Et uddannelsessystem, der fungerer under en religiøs administration, censur på bøger, dødsstraf, skilsmisse ikke tilladt, 

prævention og abort ikke tilladt, kvinder i den offentlige sektor må opgive deres arbejde i tilfælde af et ægteskab, 

kriminalisering af homoseksuelle - disse var punkter i en forfatning, som også gjorde krav på nabostatens territorium. Men 

den her forfatning er ikke den tyrkiske. Det er en forfatning, der var den irske før 1973. Det får en til at tænke og ikke mindst

stille spørgsmålet: Kan det virkelig passe? Ja, det kan det. Men Irland er heldigvis nået langt siden, bl.a. takket være EU 

og de krav, man har stillet fra fællesskabets side til de enkelte medlemslande.

Men spørgsmålet i dag drejer sig om Tyrkiet, og spørgsmålet er så, hvad der sket, siden dette land blev kandidatland i 

1999. Tyrkiet har først og fremmest forpligtet sig til at opfylde Københavnskriterierne. Allerede 2 år efter, dvs. i 2001, 

lancerede den daværende koalitionsregering sin første reformpakke, der prikkede hul på en række tabuer i tyrkisk politik - 

tabuer, som gjorde op med militæret, mindretalsspørgsmålet og menneskerettighederne generelt.

I 2002 fik landet så sin nuværende konservative, religiøse regering, også kendt som AKP-partiet. Trods skeptikernes frygt 

for en islamisering af det sekulære Tyrkiet, kan man med rette spørge, hvad der er sket rent reformmæssigt under den her 

regering. Hvis jeg skal fremhæve nogle af de konkrete udviklingsprocesser, kan jeg nævne nogle enkelte, og det lyder 

sådan her:

Den meget kritiserede forfatning fra 1982, der blev til efter militærkuppet, har været og er under stor forandring og 

reformproces, og en tredjedel af forfatningen er bl.a. ændret. Dødsstraffen er afskaffet. Den politiske situation i Tyrkiet er 

meget mere stabil end tidligere, og militærets indblanding i det politiske liv er begrænset væsentligt. Bl.a. har militæret blot

en rådgivende rolle i dag. Mindretalsrettigheder er forbedret væsentligt. F.eks. er det i dag tilladt, at det kurdiske mindretal 

kan få lov til at se kurdisk tv 24 timer i døgnet. Kvindernes ligestilling er forbedret markant, bl.a. via ægteskabsloven og den 

reviderede straffelov. Vold mod kvinden tages meget mere alvorligt fra myndighedernes side, og der er nultolerance over for 

æresrelaterede drab, heldigvis. Religiøse mindretal har fået lettere ved at komme frem og ytre sig til pressen og i det 

offentlige rum generelt. Der er også indført en nultolerancepolitik mod tortur og mishandling i fængslerne.

Så langt, så godt. Men er alt så fryd og gammen i Tyrkiet? Nej, Tyrkiet har stadig lang vej med hensyn til at implementere 

alle reformer, og selv om optagelsesforhandlingerne blev indledt officielt i 2005, mangler landet stadig væk 33 ud af de 35 

lovpakker, som landet skal gennemføre. Spørgsmålet er så, når nu et kandidatland, som, siden det blev grundlagt i 1923, 

har sat den europæiske statsdannelsesmodel som sit forbillede og trods sin muslimske baggrund har formået at bygge et 

parlamentarisk system op med frie valg og et ønske om at være en del af det europæiske fællesskab: Skal dette land 

holdes ude? Eller skal man holde det fast i den reformproces, det er i gang med?

For os Socialdemokrater er svaret ret enkelt. Tyrkiet er en vigtig samarbejdspartner for EU, og landet spiller også en vigtig 

rolle i NATO, som vi har set på det seneste, og kan også være en god rollemodel for andre muslimske lande. Derfor skal 

man holde den tyrkiske regering fast på det løfte om reformer. Vi ved, at medlemskab ikke er på tale i morgen eller de 

næste mange år frem, ligesom vi ved, at bolden ligger hos tyrkerne, hvad reformprocessens hastighed angår. Derfor mener 

vi heller ikke, at døren skal lukkes for Tyrkiet eller andre lande, der måtte ønske at forpligte sig til kravene om kriterierne fra 

EU's side. Vi skal derimod holde fast i en stram og ansvarlig forhandlingspolitik, hvad enten det gælder Tyrkiet eller andre 

kandidatlande.

Vi støtter den af Venstres ordfører fremsatte udtalelse.

  

39

Kl.13:29  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:29  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Tak for betragtningerne. Jeg tror bare, jeg vil nøjes med at spørge - nu hvor fru Yildiz Akdogan altså tilslutter sig det forslag 

til vedtagelse tilbage fra midten af 2006 - om hun ikke isoleret betragtet kan se det som et problem, at den regering, som 

EU i øjeblikket forhandler med, er blevet kendt forfatningsstridig ved Tyrkiets forfatningsdomstol og altså har fået straffe 

derefter, det vil sige fået nedsat sit statstilskud osv.

Gør det ikke bare for nogle Socialdemokrater, at man måske lige tænker sig om en ekstra gang, inden man går ud og råber

juhu over den forhandlingsproces, som jeg forstår, at fru Yildiz Akdogan er en varm tilhænger af?
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Yildiz Akdogan (S):

For det første mener jeg ikke, at jeg råbte juhu. For det andet vil jeg også sige, at AKP-partiet heldigvis ikke blev lukket.

I min indledning refererede jeg til et land, der engang havde nogle regler, der kan få os til at ryste på hovedet i dag - Irland. 

Men situationen en anden i dag. Og som jeg også sagde i min tale, er det spørgsmålet om en reformproces. Bolden ligger 

hos tyrkerne, det gør hastigheden også. Så skulle vi ikke lige vente og se, hvordan og hvorledes det går, inden vi på forhånd

dømmer dem ude?
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg synes, det er en ganske fortrinlig argumentation, der givetvis fortjener optryk i flere årbøger, når året udrinder. Altså, det

forhold, at Irland på 35 år har reformeret sig, gør, at så må Tyrkiet sandelig da også kunne. Det synes jeg er fantastisk. Jeg

vil i hvert fald huske det længe, tror jeg. Jeg vil sige, at det unægtelig også letter argumentationen for Socialdemokraterne 

på en lang række andre områder, hvis man kan pege på et eneste område, hvor der har været en udvikling, og så sige: 

Jamen så kan alle andre også. Jeg vil sige: Enfoldigheden leve! Og så må folk uden for huset her jo selv dømme.

Men jeg vil egentlig bare gerne have svar på mit spørgsmål. Gør det overhovedet ikke indtryk på fru Yildiz Akdogan eller på 

Socialdemokratiet som sådan, at den regering, man forhandler med, ved den tyrkiske forfatningsdomstol har fået kendt sit 

virke og sit program i strid med forfatningens grundprincipper?
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Kl.13:31  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:31  
Kort bemærkning

Yildiz Akdogan (S):

Tak for det. Jeg ved ikke, om ordføreren selv er klar over det, men faktisk lavede vi en stor big bang-udvidelse i 2004, hvor vi 

fik ti nye lande med i EU, og så fik vi to andre nye lande, og mig bekendt har de her lande reformeret sig ret så meget og er

blevet ret velfungerende demokratiske stater. Så, ja, det tog 35 år for Irland, det tog gennemsnitlig 10 år for de central- og 

østeuropæiske lande. Det kan være, at det måske tager 20 år for Tyrkiet - hvem ved? Men processen er sat i gang. 

Så vil jeg lige spørge hr. Morten Messerschmidt, der er så skeptisk over for, hvad der foregår i Tyrkiet: Har hr. Morten 

Messerschmidt været i Tyrkiet? Europaudvalget var jo på en studietur for netop at gå ind og se på, hvad der sker, og 

hvordan reformprocesserne ser ud, og vi snakkede både med civilsamfundet, de politiske partier og forskellige andre 

interessegrupper. Det kunne måske have gavnet hr. Morten Messerschmidts indsigt i forhold til, hvad der foregår, hvis han 

nu havde deltaget i den her studietur.
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Kl.13:32  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger, og næste ordfører er fru Hanne Agersnap, Socialistisk Folkeparti.
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Kl.13:32  
Ordfører

(Ordfører)

Hanne Agersnap (SF):

Jeg vil gerne takke for ministerens redegørelse, som jeg synes klart viste, at der stadig væk er væsentlige udeståender og 

udfordringer på mange områder i samarbejdet, men at den grundlæggende holdning også er, at det er vigtigt, at vi fortsætter

forhandlingsstrategien.

I SF undrer vi os over, at forespørgerne - i hvert fald sådan som forespørgslen er formuleret - kun er interesserede i forholdet

mellem islamiske og sekulære kræfter. Det, som vi synes er det særlig interessante, er forholdet mellem de demokratiske 

og de udemokratiske kræfter, herunder forholdet til mindretal, bl.a. kurderne, hvor det er vigtigt, at vi får en udvikling mod et 

mere pluralistisk demokrati.

Det er vigtigt, at EU fortsætter forhandlingerne med optagelse for øje, fordi det bl.a. er på den måde, vi får fremmet 

udviklingen mod det pluralistiske demokrati og mindretalsbeskyttelse, og fordi det er vigtigt for både EU og Tyrkiet at få 

styrket samarbejdet og i sidste ende nå frem til optagelse.

SF støtter de rammer for optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet, som vi vedtog tilbage i 2006. Her konstaterede 

Folketinget, at forhandlingerne med Tyrkiet er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på forhånd, men at målet dels er 

optagelse, dels at Tyrkiet skal opfylde de samme krav som alle andre nye medlemslande, herunder Københavnerkriterierne.

De seneste år er den positive reformproces, som blev startet i Tyrkiet i 2003, gået i stå. Det er vigtigt, at vi fortsætter med 

at presse på og få Tyrkiet tilbage på reformsporet, få bremset den øgede polarisering i det tyrkiske samfund og sikret 

pluralisme og mindretalsrettigheder. De demokratiske kræfter vokser i Tyrkiet, og de kræfter skal vi støtte ved at fortsætte 

forhandlingerne med optagelse som mål.

Ministeren nævnte, at et af problemerne i forhandlingerne med Tyrkiet er manglende accept af Ankaraprotokollen, altså at 

Tyrkiet ikke kan acceptere toldunion og transport- og havnesamarbejde med Cypern. Forholdet til Cypern og Grækenland 

fortsætter med at spænde ben for optagelsesforhandlingerne, og vi mener, at EU har en stor del af ansvaret for den 

hårdknude, forhandlingerne er havnet i. Den tyrkiske premierminister accepterede i sin tid FN's plan for en løsning af 

konflikten på Cypern, men græsk-cyprioterne forkastede planen. Alligevel valgte man at optage et delt Cypern i EU, og det 

er nu en af barriererne i forhandlingerne.

Det er vigtigt at holde fast i, at udsigten til EU-medlemskab giver den tyrkiske befolkning tro på fremtiden. Men både EU’s 

vaklen og de nyere processer i Tyrkiet har været med til at sætte reformprocessen i Tyrkiet i stå, og det er uheldigt for 

begge parter ud fra både et sikkerhedspolitisk, kulturelt og demokratisk synspunkt. Vi har brug for Tyrkiet som bindeled til 

Mellemøsten, til konstruktiv dialog med Tyrkiets moderate islam og til at skabe robust økonomi og velfærd i Europa. Tyrkiet

har allerede siden 1963 haft privilegeret medlemskab af først EF og nu EU, så man kan jo ikke tilbyde Tyrkiet en 

mellemting. Nu er det fuldt medlemskab, vi forhandler om.

SF støtter flertallets forslag til vedtagelse, som jo ikke er en genopfindelse af den dybe tallerken, men fastholder os ved den

vedtagelse, der blev vedtaget i maj 2006.
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Kl.13:36  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Der er et par korte bemærkninger, og den første er fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:36  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Fru Hanne Agersnap nævnte jo mange spændende emner i sit indlæg, og jeg vil bare stille spørgsmål til ét område.

Fru Hanne Agersnap nævnte forsøget på at genforene Cypern, altså få afsluttet den ulovlige besættelse at Nordcypern 

siden 1974 og genforene den med den græsk-cypriotiske del. Jeg forstår det sådan, at SF synes, det ville være 

fuldstændig naturligt, hvis græsk-cyprioterne skulle overdrage den besatte del af landet til tyrkerne. Det var i hvert fald 

sådan, jeg udlagde det, og kan fru Hanne Agersnap sige noget om, hvad det er for nogle dele af aftalen, hun finder er særlig

fornuftige?

Det er jo velkendt, at græsk-cyprioterne syntes, det var træls, at de skulle dele deres nationalbankreserver, og at det var 

træls, at man skulle have en fælles beslutningsprocedure, som gjorde, at hver del af øen ville få lige 

beslutningskompetence ved ny lovgivning, og at man skulle dele præsidentmagten og alle de ting. Men kunne fru Hanne 

Agersnap prøve at uddybe, hvordan hun ser på nogle af de elementer i aftalen, som hun åbenbart mener er så fantastisk?

  

51

Kl.13:38  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg mener, det er vigtigt, at den løsning af Cypernproblemet i FN-regi, der blev forsøgt, bliver fastholdt, så problemet ikke 

fortsat er en barriere for udviklingen af EU. Jeg kender ikke historien så godt, at jeg kan sige, hvad forsøget præcis faldt på,

men det er uheldigt, at processen ikke er genoptaget, så vi får forhandlingerne i FN-regi og får løst problemerne, for det vil 

fortsat være en barriere for Tyrkiets optagelse, hvis samarbejdet med Cypern bliver blokeret.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jamen forstå mig ret. Jeg kan sagtens forstå, at man som socialist kan have den tilgang til spørgsmålet, at når halvdelen af

et land bliver besat af fremmede tropper, er det selvfølgelig de besatte, som udgør problemet. Det er jo et velkendt 

socialistisk synspunkt, vi har set det siden 1917 og frem til 1989 som et ganske anerkendt dogme, men jeg er bare 

overrasket over at se, at vi også i hr. Villy Søvndals nyreformerede socialistparti finder denne relativt totalitære tilgang til 

folkeretten. Men lad det ligge.

Et andet spørgsmål, som jeg synes det må være centralt for SF at svare på, er spørgsmålet om den folkelige deltagelse. Vi

har jo flere gange hørt folk fra SF insinuere, at man er tilhænger af folkeafstemninger, f.eks. forud for Lissabontraktaten, så 

derfor vil jeg gerne høre, om SF støtter Dansk Folkepartis forslag om, at uanset hvordan man kommer videre med 

forhandlingerne med Tyrkiet - men at man ønsker det - kan processen ikke afsluttes, i hvert fald ikke i Danmark, uden at 

danskerne høres ved en folkeafstemning. Er det et forslag, som socialisterne kan støtte?
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Kl.13:39  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:39  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Det kan vi ikke støtte, for det er ikke alle spørgsmål, der egner sig til en folkeafstemning. Forhold, der angår danskere, kan 

egne sig, men et EU-spørgsmål om optagelse af et nyt land egner sig ikke til en folkeafstemning. Vi mener, at det at sikre,

at Københavnerkriterierne opfyldes, er meget mere egnet som grundlag for beslutning om en optagelse.
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Kl.13:40  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe for en kort bemærkning.
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Kl.13:40  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Når man selv opfinder de historiske problemstillinger, man skal diskutere, så går det hele jo meget nemmere. Fru Hanne 

Agersnap undrede sig over, at hr. Morten Messerschmidt kun skelnede mellem sekulære og islamiske kræfter og ikke 

mellem demokratiske og udemokratiske kræfter. Jamen det er jo, fordi tyrkerne selv gør det. Det er jo sådan, de selv ser på

det, uanset på hvilken side af gærdet de står. Kemal Atatürk ville i 1920'erne skabe en sekulær nationalstat, hvilket er 

noget højest uislamisk. Og nu går det den modsatte vej. Nu vil Erdogan og Gül skabe en islamisk stat.

Men det er jo den modsætning, der tæller i Tyrkiet. Kemal Atatürk var så vist ikke nogen mønsterdemokrat, men den 

sekulære stat var hans hjertebarn. Men det, tyrkerne finder grundvæsentligt i den her sammenhæng, synes fru Hanne 

Agersnap altså er ligegyldigt.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Ja, for os er de vigtigste principper hensynet til, om det er demokratisk eller udemokratisk. Jeg anerkender, at 

diskussionen måske går på en anden led i Tyrkiet, men samtidig er der både demokratiske og udemokratiske tendenser på

begge sider, både i de islamiske bevægelser og i de sekulære bevægelser. Så jeg mener, at vi, hvis vi skal vurdere 

udviklingen i Tyrkiet, skal vurdere styrken af de demokratiske processer på begge sider.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jamen er det ikke faldet fru Hanne Agersnap ind, at der er en sammenhæng, som simpelt hen går på, at den sekulære 

nationalstat i modsætning til den religiøse stat er en forudsætning for demokratiet, og at når Tyrkiet i øjeblikket bevæger 

sig, ikke gradvist, men faktisk efterhånden i fuld galop imod en øget islamisering, så bevæger Tyrkiet sig faktisk dermed 

automatisk væk fra demokratiet?
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Nej, det er den sammenhæng, jeg ikke accepterer. Jeg mener, at det, der er vigtigt, er, at vi ser på de demokratiske 

kræfter, hvad enten de er islamiske eller sekulære, og vurderer styrken af de demokratiske kræfter. I den sekulære 

bevægelse er der udemokratiske kræfter, ligesom der er i den islamiske bevægelse.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Martin Henriksen for en kort bemærkning.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Martin Henriksen (DF):

Tak. Det var, fordi jeg bemærkede, at fru Hanne Agersnap sagde, at det her spørgsmål ikke egnede sig til en 

folkeafstemning i Danmark, fordi det ikke havde indflydelse på danske forhold. Men der vil jeg bare høre, om ikke fru Hanne 

Agersnap altså godt kan se, at det alligevel har det. For hvis vi kigger på den udvidelse, der har fundet sted imod øst, så 

har den jo eksempelvis medført en indvandring til Danmark fra de østeuropæiske lande. Derfor er det jo også nærliggende 

at tro, at såfremt Tyrkiet kom med i EU, ville det også medføre en øget tyrkisk indvandring til Danmark.

Jeg vil bare høre, om det ikke kunne give anledning til, at man så ville mene, at det også var et forhold, som danske 

vælgere kunne få lov til at tage stilling til.
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Kl.13:43  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:43  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

I sidste instans har alle internationale spørgsmål og samarbejder, Danmark indgår i, vel relevans for forhold i Danmark. Men

det er et spørgsmål om, hvorvidt det er af den karakter, at alle betingelserne og forudsætningerne omkring optagelse vil 

kunne forklares i Danmark. En folkeafstemning om det her spørgsmål i Danmark vil hurtigt blive en folkeafstemning for eller 

imod EU, og det ville være svært at fastholde fokus, når fokus er på optagelse af et andet land.
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Kl.13:44  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Martin Henriksen.
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Kl.13:44  
Kort bemærkning

Martin Henriksen (DF):

Der er jeg uenig. Jeg tror ikke, at en folkeafstemning i Danmark vil blive til et spørgsmål om for eller imod EU. Jeg tror, at 

det vil være en folkeafstemning for eller imod risikoen for en stor tyrkisk indvandring til Danmark. Det er jo meget reelt at 

spørge danskerne om det. Det synes jeg da i hvert fald det er, for Tyrkiet er et stort land, og kommer Tyrkiet med i EU, vil 

det få meget indflydelse, fordi det er et stort land. Qua sin befolkningssammensætning og sin størrelse vil det få meget 

indflydelse, specielt hvis Lissabontraktaten bliver vedtaget.

Derfor har det jo dels stor indflydelse på det, som man politisk beslutter i EU, som har konsekvens for Danmark, og dels vil

det også have effekt, hvis Tyrkiet f.eks. kom med i Schengen - fri bevægelighed ind over grænserne; at man kommer ind og

får fuld gavn af den fri bevægelighed. Det vil jo i den grad være et spørgsmål, om danskerne tør løbe risikoen for en stor 

tyrkisk indvandring til Danmark.

Hvis Socialistisk Folkeparti ikke mener, at der er noget at være bekymret for, kan man vel godt gå ud og argumentere for 

eller imod de synspunkter, man har, og så lade det være op til vælgerne i sidste ende at beslutte, om de synes, det er den 

rigtige vej at gå eller ej.
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Kl.13:45  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:45  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg vil godt sige, at vi ikke er bange for vælgerne. Vi kan sagtens gå ud og argumentere, men problemet er, om vi får en 

debat, der afspejler det afstemningstema, der bliver. For det kan blive sådan en trussel om en kæmpe indvandring, altså 

forskellige vurderinger af fremtiden, som vil være svære for befolkningen at vurdere på baggrund af sådan en 

optagelsestekst. F.eks. gælder det for de lande, vi senest har optaget, at Schengen jo er udskudt, og at der er betingelser 

kombineret med optagelserne. Det vil blive svært at vurdere, og så vil det blive sådan en slags: »hvem tror det ene, hvem 

tror det andet-kampagne.« Den kan være svær at få til at blive frugtbar.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Søren Krarup for en kort bemærkning.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg havde i søndags den spændende oplevelse at være inviteret til et møde hos Radikal Ungdom, hvor jeg diskuterede 

forsvarspolitik med hr. Morten Helveg Petersen. Det var meget hyggeligt og fredeligt, men på et tidspunkt kom vi naturligvis 

til at tale en del om Afghanistan, dvs. om muligheden for at Danmark med sin indsats dér kunne skabe et demokrati, hvad 

jeg betvivlede. Jeg får lyst til i forlængelse af det, fru Hanne Agersnap har sagt hidtil, at spørge hende: Vil fru Hanne 

Agersnap fortælle mig, om der findes noget muslimsk demokrati i denne verden?
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg kan ikke stå her på talerstolen og i tankerne gennemgå alle lande, men det kan godt være, at Tyrkiet er det nærmeste,

vi kommer. Jeg må indrømme, at jeg ikke lige kan få tænkt det igennem i denne pressede situation.
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Kl.13:47  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Søren Krarup.
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Kl.13:47  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Så vil jeg være så fræk at fortsætte med den spændende debat med de radikale unge mennesker, for der blev Tyrkiet 

nemlig også nævnt som eksempel på et demokrati, og der var jeg altså også så fræk at spørge dem: Kender I noget til 

Kemal Atatürk? Kender I noget til det, han foretog med Tyrkiet i 1923? Det var nemlig nok, kan man sige, et sekulært 

styre, men det var et militærdiktatur, dvs. at der var en ophævelse af enhver form for demokrati. Det havde aldrig eksisteret i

Tyrkiet, og det kom i hvert fald ikke til at eksistere i 1923. Og det eksisterer jo for så vidt heller ikke i dag.

Forholdet er jo, at 98 pct. af Tyrkiets befolkning er muslimer, og dog skal de af militærdiktaturet hensættes i en tilstand, 

hvor de ikke må have lov til at udtrykke det. Vil fru Hanne Agersnap ikke give mig ret i, at Tyrkiet heller ikke er noget som 

helst eksempel på et demokrati?

  

79

Kl.13:48  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Det er i hvert fald ikke et demokrati, som jeg ønsker det. Der mangler pluralisme, der mangler ytringsfrihed, 

menneskerettigheder; der er en masse problemer, som bl.a. er nogle af dem, man sætter op i processen og i debatterne 

med EU-Kommissionen med henblik på optagelse, sådan at Tyrkiet netop kan udvikle sig til det pluralistiske demokrati, 

som medlemsstaterne i EU er.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så har hr. Per Clausen bedt om en kort bemærkning.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Per Clausen (EL):

Jeg vil bare spørge fru Hanne Agersnap, om hun ikke er enig med mig i, at forsøget på at opstille en hovedmodsætning 

mellem de sekulære og de islamistiske i forhold til Tyrkiet jo netop skygger for den interessante debat, hr. Søren Krarup 

prøvede at rejse her til sidst, nemlig om, hvorvidt der foregår en demokratisk udvikling eller ej i Tyrkiet? Det, vi burde 

diskutere og interessere os for, burde jo være, hvordan vi udviklede demokratiet, hjalp de demokratiske kræfter i Tyrkiet 

med at udvikle demokratiet.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jo, og mange tak til spørgeren, fordi han formulerer det så pænt. Jeg prøvede netop at sige, at jeg synes, vi skal fokusere 

på, hvor de demokratiske bevægelser, de demokratiske holdninger er i Tyrkiet, og ikke på, hvor de islamiske og sekulære 

bevægelser er.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Næste ordfører er fru Helle Sjelle fra De Konservative.
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Kl.13:49  
Ordfører

(Ordfører)

Helle Sjelle (KF):

Det er jo ikke første og det er nok heller ikke sidste gang, vi på foranledning af Dansk Folkeparti skal diskutere et eventuelt 

tyrkisk medlemskab af EU. Der skal jo holdes liv i valgkampen, i hvert fald frem til juni måned, hvor der er valg til Europa-

Parlamentet. Men så kan man i hvert fald håbe, at det i det mindste stilner af derefter.

Jeg skal så også endnu en gang takke for anledningen til at gøre rede for Det Konservative Folkepartis holdning til den her 

sag.

I 2005 indledte EU optagelsesforhandlinger med Tyrkiet. Forud var gået mange års forberedelser og reformer i Tyrkiet, der 

ansøgte om medlemskab af EF allerede i 1987. Reformarbejdet går dog endnu flere år tilbage. Allerede i 1963 underskrev 

de seks EF-lande og Tyrkiet Ankaraaftalen. Den betød, at Tyrkiet skulle tilpasse sig EU’s indre marked, bl.a. ved at 

tyrkiske arbejdstagere under bestemte vilkår fik lov til at arbejde i de daværende EF-lande. Tyrkiet har altså længe 

orienteret sig mod EF og nu mod EU, hvilket har været årsag til betydelige ændringer af det tyrkiske samfund. Det er også 

sket i løbet af de her år.

Men der er slet ikke for os Konservative nogen tvivl om, at der endnu er langt igen for Tyrkiet. Københavnskriterierne er det 

væsentligste grundlag, som Kommissionen løbende vurderer Tyrkiet ud fra. Helt overordnet er der tre kriterier, nemlig det 

politiske, det økonomiske og kriteriet om overtagelse af EU’s samlede regelsæt. Det politiske kriterium kræver demokrati, 

retsstat, menneskerettigheder og beskyttelse af mindretal. Som nævnt af udenrigsministeren tidligere vurderer 

Kommissionen, at Tyrkiet i tilstrækkelig grad opfylder det kriterium. Alligevel er der dog i høj grad - og det vil jeg gerne slå 

fast - plads til forbedringer. Ytringsfrihed og religionsfrihed er gode eksempler på rettigheder, som endnu ikke beskyttes 

kompromisløst i det tyrkiske samfund. Det vil kræve en holdningsændring, som EU kan være med til at fremme.

I 2006 har EU også kritiseret Tyrkiet for ikke at leve op til det økonomiske kriterium. Det skyldtes stridighederne om 

Cypern, der har fået Tyrkiet til ikke at udvide toldunionen med EU til også at omfatte de nye medlemslande. EU’s kritik er 

ikke blot snak, men er blevet fulgt op af sanktioner. Dele af optagelsesforhandlingerne er simpelt hen stoppet, indtil EU i år 

vil genoverveje dem.

Det er altså efter vores opfattelse indlysende, at Tyrkiet mangler at levere en lang række resultater, før et medlemskab kan 

komme på tale. De mange år, Tyrkiet allerede har ventet, viser med al ønskelig klarhed, at EU ikke giver ved dørene. Ingen 

ønsker at forbarme sig over Tyrkiet, blot fordi landet har ventet længe. Jeg kan derfor heller ikke helt forstå Dansk 

Folkepartis store bekymring for forhandlingerne med EU. Tror Dansk Folkeparti virkelig, at Tyrkiet bliver lukket ind, før de 

lever op til Københavnskriterierne, bare fordi Tyrkiet skal med?

Som udenrigsministeren allerede tidligere har påtalt, vil Tyrkiet være et helt anderledes og vestligt samfund, hvis det på et 

tidspunkt til punkt og prikke opfylder de her krav. I Det Konservative Folkeparti bakker vi derfor fuldt op om regeringens og 

folketingsflertallets åbne og afventende holdning til optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet. Vi kan ikke på forhånd 

forudsige, hvorvidt landet på et tidspunkt ude i fremtiden vil leve op til EU’s fornuftige og nødvendige kriterier. Til gengæld 

kan vi sige, at Tyrkiet lige nu - lige nu, hvor vi står her - er et godt stykke fra at leve op til de kriterier og dermed også et 

godt stykke fra medlemskab af EU. Vi ønsker naturligvis ikke i Det Konservative Folkeparti - og det vil jeg gerne 

understrege - at Tyrkiet bliver medlem af EU, før landet er klar til EU og EU er klar til Tyrkiet. 
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Kl.13:53  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:53  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg synes, at det er meget skarpsindigt lige til sidst at få slået fast, at Tyrkiet ikke kan blive medlem af EU, før Tyrkiet er 

klar! Jeg går ud fra, at det må være et krav, der gælder for alle europæiske lande, ellers ville der i hvert fald være noget 

mærkeligt over det, og derfor er det måske i virkeligheden også lidt overflødigt at gentage det og gøre det til et så 

gennemgående argument i hele sin retorik.

Jeg tror så aldrig, at Tyrkiet bliver medlem, fordi Tyrkiet i øjeblikket bevæger sig i den helt gale retning. Landet er i gang 

med en islamisering fra top til bund, og det er i virkeligheden det, der er det dybt bekymrende, for hvordan reagerer Tyrkiet 

på de forhandlinger, der i øjeblikket finder sted? Sagen er jo den, at hvis man orienterer sig i de tyrkiske medier, i den 

tyrkiske debat, kan man se, at de krav, som EU stiller til Tyrkiet med hensyn til ligestilling, menneskerettigheder, 

demokrati, ytringsfrihed osv., helt generelt for mange tyrkere virker som en rød klud i ansigtet. De betragter det nærmest 

som en fornærmelse mod den nationale stolthed.

Derfor er spørgsmålet ikke så meget, om Tyrkiet nogen sinde bliver medlem - det tror jeg faktisk aldrig nogen sinde sker - 

men derimod, hvilken skadevirkning det har på samarbejdet og naboskabet mellem EU og Tyrkiet, at man bliver ved med at

bilde folk ind, at de kan få noget, som de tydeligvis ikke selv vil levere det nødvendige for at gøre sig klar til at få.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Helle Sjelle (KF):

Det er åbenbart overhovedet ikke overflødigt, at vi skal gentage det gang på gang, for det lader jo ikke til, at Dansk 

Folkeparti har forstået budskabet, men vi gentager det gerne en gang til: Vi mener ikke, at Tyrkiet skal være medlem af 

EU, før Tyrkiet er klar til EU, og før EU er klar til Tyrkiet. Det vil sige, at Tyrkiet skal leve op til de krav, der bliver stillet. Det 

er det, der er budskabet herfra, og det vil det også være de næste gange, Dansk Folkeparti rejser de her debatter om 

Tyrkiets udvikling.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.

  

92

Kl.13:55  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg er ked af at have stillet et spørgsmål uden for det på forhånd skrevne manuskript, men jeg vil alligevel gerne gentage 

det.

Lad os nu lade være med at fokusere på, om Tyrkiet kommer med eller ej. Lad os nu fokusere på, hvilken betydning det har

for Tyrkiet, at man bliver ved med at sige til tyrkerne, at de på et eller andet tidspunkt, når de opfylder kriterierne, kommer 

med, og at man så bliver ved med at komme med nye kriterier. Lad os prøve at fokusere på, hvordan det bliver modtaget i 

den tyrkiske offentlighed og den tyrkiske debat, at man hele tiden stiller krav, som jo i hvert fald i forhold til kønnenes 

ligestilling, demokrati, ytringsfrihed - i parentes bemærket Muhammedtegninger - og en lang række andre ting bliver 

betragtet som en fornærmelse, altså som noget, der gør, at de bevæger sig længere væk fra EU. Er det noget, der fremmer

den broderlighed imellem Danmark og EU og Tyrkiet, som Det Konservative Folkeparti og sådan set også Dansk Folkeparti

gerne vil have, eller er det i virkeligheden noget, der gør, at parterne rykker længere væk fra hinanden?

Jeg håber, at fru Helle Sjelle kan bevæge sig lidt ud over det, hun sagde i sin ordførertale, og også svare på det, som jeg 

spørger om.
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Kl.13:56  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:56  
Kort bemærkning

Helle Sjelle (KF):

Det kan nogle gange være lidt svært, fordi spørgsmålene går i alle mulige og umulige retninger, men jeg skal dog gøre mit 

bedste.

Jeg synes bestemt ikke, at EU skal lade være med at stille krav eller stille Tyrkiet i udsigt, at de eventuelt på et tidspunkt 

kan blive medlem. Jeg synes bare også, at det er nødvendigt og væsentligt at sige til Tyrkiet: Der er nogle krav, som I bliver

nødt til at leve op til, og de krav slækker vi ikke på, heller ikke selv om I synes, at det er nogle besværlige krav; hvis I vil 

være med i det her fællesskab, så er der nogle krav, som I er nødt til at leve op til.

Hvis Tyrkiet, og det synes jeg da er væsentligt, vælger at sige, at de ikke vil leve op til kravene og ikke vil være med, er det 

jo Tyrkiets valg. Det er jo ikke sådan, at vi fra EU siger, at vi under alle omstændigheder vil have Tyrkiet med. Det er da i 

høj grad også op til dem selv, om de ønsker at leve op til de krav.
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Kl.13:57  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Næste ordfører er hr. Niels Helveg Petersen, Radikale.
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Kl.13:57  
Ordfører

(Ordfører)

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg vil gerne starte med at sige tak til udenrigsministeren. Jeg var meget enig i de betragtninger, som udenrigsministeren 

fremførte. Og lad mig sige med det samme, at jeg og Det Radikale Venstre selvfølgelig kan stemme for det af hr. Michael 

Aastrup Jensen fremsatte forslag til vedtagelse, som er genbrug, men som jo på en udmærket måde stadig væk er rigtigt.

Det er sagt hele vejen igennem i denne debat: Tyrkiet opfylder i dag ikke betingelserne for medlemskab. Tyrkiet opfylder 

ikke Københavnskriterierne, og det ved tyrkerne godt selv; det ved man selvfølgelig, det ved vi i EU. Og først når Tyrkiet 

opfylder Københavnskriterierne, kan der blive tale om medlemskab. Det vil sige, at det Tyrkiet, der engang bliver medlem, er

et andet Tyrkiet end det, vi kender i dag.

Så vil jeg føje til, at man jo ikke altid skal se vanskelighederne. Man skal også se mulighederne, og man skal ikke mindst 

se på de muligheder, der ligger i et tyrkisk medlemskab i forhold til at stabilisere et af de mest urolige hjørner i verden. Et 

Tyrkiet, der opfylder Københavnskriterierne, er medlem af EU og er medlem af NATO, kan have en i høj grad stabiliserende 

rolle at spille i dette urolige hjørne af verden. Bl.a. kan det også have betydning for udviklingen i Mellemøsten, da Tyrkiet jo 

traditionelt, på trods af at det altså overvejende er et muslimsk land, har et rigtig godt forhold til Israel.

Perspektivet om EU-medlemskab er en stor støtte til de kræfter i Tyrkiet, der ønsker demokratisering og ønsker 

modernisering af det tyrkiske samfund. At smække døren i for Tyrkiet ville have meget negative følger for den politiske, 

demokratiske udvikling i Tyrkiet, det er jeg helt overbevist om. Og lad mig så sige, at vi aldrig her i Danmark har afholdt 

folkeafstemninger, når vi skulle optage nye medlemmer i EU, og det synes jeg heller ikke kan komme på tale, når det 

drejer sig om Tyrkiet.

Så undrede jeg mig over en enkelt bemærkning fra hr. Jesper Langballe i debattens forløb. Hr. Jesper Langballe sagde, at 

historien bevæger sig langsomt. Jeg må altså sige, at min oplevelse af historiens gang inden for de sidste 18 år, siden 

1990, ikke er, at historien har bevæget sig langsomt, men at historien har bevæget sig utrolig hurtigt. Især når det drejer 

sig om udvidelse af de vesteuropæiske institutioner, især når det drejer sig om udvidelsen af EU og udvidelsen af NATO, 

har vi igennem de sidste 18 år oplevet en revolutionær udvikling i Europa. Europa ser i dag fuldstændig anderledes ud, end 

det gjorde i 1990, da kommunismen brød sammen, så jeg undrede mig lidt over den, synes jeg, historieløse betragtning.
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Kl.14:01  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.14:01  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Hr. Helveg Petersen omtalte den positive udvikling i Tyrkiet, som den igangværende optagelsesproces har afstedkommet. 

Der vil jeg bare gerne spørge, om hr. Niels Helveg Petersen betragter det som entydigt positivt for det tyrkiske demokrati, at

det parti, AKP, hvis program og ledelse er blevet kendt i strid med forfatningens sekulariseringsprincipper, tordner frem. 

Ved de seneste valg, parlamentsvalg, præsidentvalg og forventelig også på søndag til lokalvalg, har det pågældende parti 

vundet mere og mere terræn. Og når partiet samtidig altså ved forfatningsdomstolen er blevet kendt i strid med de 

demokratiske grundprincipper i Tyrkiet selv, er det så udtryk for, at Tyrkiet bevæger sig i den rigtige retning?
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Kl.14:02  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:02  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg sagde faktisk ikke noget om den positive udvikling i Tyrkiet. Jeg sagde, at det ville være et tilbageslag for de 

progressive kræfter i Tyrkiet, hvis EU smækkede døren i for næsen af Tyrkiet. Det var det, jeg sagde.

Udviklingen i Tyrkiet er ikke entydigt gået i den rigtige retning. Der sker mange ting i Tyrkiet, som er positive, og ikke 

mindst skal vi være opmærksomme på, at tyrkisk økonomi altså er en meget, meget stærk og meget levende økonomi, der

jo helt og fuldt lever op til de krav, man økonomisk set kan stille til et medlem af EU.

Men det er ikke entydigt positivt. Der er store spændinger i Tyrkiet, og der er undertiden tilbageslag. Jeg kan jo bare ikke 

se, at det skulle være noget specielt tilbageslag, at den tyrkiske højesteret blander sig i det her og siger, hvad de mener 

om regeringspartiet. Det er da tværtimod et udtryk for en vis styrke, for demokratisk styrke, at der er en domstol, der kan 

gå på tværs af den siddende regering. Det er jo et princip, vi jo altså også hylder i Danmark, selv om det ikke står i den 

danske grundlov.

  

101

Kl.14:03  
Kort bemærkning
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Folketinget, Christiansborg
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Mail: folketinget@ft.dk 

F 24  Om udviklingen i Tyrkiet

Af Morten Messerschmidt (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Peter

Skaarup (DF)

Til udenrigsministeren

Per Stig Møller (KF)

Samling:  2008-09

Status:  Foretaget

 

Vis alle indlæg
Ordførertaler

Forhandlinger

Møde nr.70, torsdag 26.03.2009

Vil udenrigsministeren redegøre for den aktuelle udvikling i Tyrkiet, herunder de interne kampe mellem den islamiske regering og de 

sekulære kræfter, og i det lys give sin vurdering af, om udenrigsministeren finder, at Tyrkiet bevæger sig i retning af eller væk fra EU?

Vis oversigt over samtlige taler

0

  
Kort bemærkning

Det næste punkt på dagsordenen er:

13) Forespørgsel nr. F 24:

Forespørgsel til udenrigsministeren:

Vil udenrigsministeren redegøre for den aktuelle udvikling i Tyrkiet, herunder de interne kampe mellem den islamiske 

regering og de sekulære kræfter, og i det lys give sin vurdering af, om udenrigsministeren finder, at Tyrkiet bevæger sig i 

retning af eller væk fra EU?

Af Morten Messerschmidt (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard 

(DF) og Peter Skaarup (DF).

(Anmeldelse 13.01.2009. Fremme 20.01.2009).
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Kl.11:43  
Kort bemærkning

Formanden:

Den første, der får ordet, er hr. Morten Messerschmidt som ordfører for forespørgerne for at begrunde forespørgslen. 

Værsgo.
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Kl.11:43  
Kort bemærkning

Begrundelse

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand. Efter at have gennemgået nogle af de fatale konsekvenser af allerede gennemførte udvidelser vender vi altså 

blikket imod en af de nok mest opsigtsvækkende forhandlinger, som i øjeblikket pågår med et land, som ønsker 

medlemskab af EU, nemlig Tyrkiet. Jeg og Dansk Folkeparti er af den opfattelse, at det fra starten af har været en fatal 

misforståelse overhovedet at indlade sig på optagelsesforhandlinger med et land, der kulturelt, politisk, historisk og på 

mange andre områder afviger så mærkbart fra kernelandene, fra medlemslandene i EU, at vi nærmest dagligt oplever 

forskellene, konflikterne, problemerne ved at skulle få to så forskellige størrelser til overhovedet at passe sammen, og at det

i virkeligheden i højere grad fører til, at de to parter så at sige flytter sig bort fra hinanden, end det, der oprindelig var tanken:

at man skulle forsøge at forene.

Vi har et godt samarbejde med Tyrkiet i Europarådet og i NATO og i andre sammenhænge, men de fleste vil efterhånden 

kunne se, at det, der foregår i øjeblikket i Tyrkiet, er en regulær islamisering, hvor AK-partiet med premierminister Erdogan 

og præsident Gül i spidsen område for område - undervisningssektoren, administrationen, justitsvæsenet og en lang række

andre sektorer - er i gang med en islamisering af landet, som hverken er til Tyrkiets fordel eller til EU’s fordel. Det er derfor 

vores opfattelse, dels at vi i Folketinget løbende skal have en debat om, hvordan udviklingen i Tyrkiet nu engang er, dels at 

regeringen bør tilsikre, at uanset hvad der sker, vil Tyrkiet aldrig kunne blive medlem af EU, uden at danskerne bliver spurgt 

ved en folkeafstemning, dels at man skal overveje, om det overhovedet er fornuftigt i forhold til relationen Tyrkiet og EU 

imellem at fortsætte med forhandlingerne.

Det er på den baggrund, at vi ønsker den her forespørgsel.
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Kl.11:45  
Kort bemærkning

Formanden:

Ja tak. Så er det udenrigsministeren til besvarelse.
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Kl.11:46  
Ordfører

Besvarelse

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

EU har haft optagelsesforhandlinger med Tyrkiet siden 2005. Reformtempoet i landet har været svingende - det er der ingen

grund til at lægge skjul på - men den tyrkiske regering har som sin erklærede målsætning at tilnærme Tyrkiet EU og EU's 

standarder. Det vil jo selvsagt være i både EU's og Danmarks interesse, så det er en proces, som vi støtter.

Ifølge den tyrkiske forfatning er Tyrkiet et sekulært samfund med en klar adskillelse mellem stat og religion. 

Regeringspartiet, AKP, har islamiske rødder, men det afviser selv at være islamisk orienteret. Det er sandt, at der i det 

tyrkiske samfund er kredse, der frygter, at AKP-regeringen bevæger landet væk fra princippet om adskillelse af stat og 

religion. AKP lægger selv vægt på, at Tyrkiets strategiske orientering er mod Europa, og partiet har, siden det kom til 

magten i 2002, arbejdet for landets tilnærmelse til EU. Det registrerede vi jo navnlig i perioden fra 2002 til udgangen af 

2005, hvor reformtempoet var særlig højt.

AKP fik ved det seneste valg i 2007 cirka 46 pct. af stemmerne, og partiet fortsatte på det grundlag med at have 

regeringsansvaret. Desuagtet har domstolene været opmærksomme på AKP's islamiske rødder for at sikre, at Tyrkiet 

forbliver sekulært. Sidste år behandledes således en sag imod AKP, og den meget omtalte lukningssag mod AKP kostede

jo rent faktisk meget politisk energi og opmærksomhed og satte reformtempoet ned i forhold til det, som EU forlangte.

Men sagen blev afsluttet i 2008, ved at den tyrkiske forfatningsdomstol konkluderede, at AKP havde været centrum for 

antisekulære aktiviteter, men domstolene undlod at skride til lukning at partiet. Sagen tydeliggjorde konflikten mellem stat 

og religion i det tyrkiske samfund, og den satte som sagt reformprocessen i stå i en lang periode. Og så vil jeg selvfølgelig 

gerne tilføje, som jeg også sagde dengang, at partilukninger i et demokrati bør være noget ganske exceptionelt og være i 

overensstemmelse med Venedigkriterierne, som Europarådet jo arbejder med. Siden lukningssagen i 2008 har valgkampen 

op til lokalvalget den 29. marts 2009 igen afledt opmærksomheden noget fra EU-processen.

Grundlaget for EU's optagelsesforhandlinger med Tyrkiet er som bekendt Københavnskriterierne og den opstrammede 

forhandlingsramme, som er fastlagt af Rådet for Den Europæiske Union. Den danske holdning til optagelsesforhandlinger 

med Tyrkiet er klar, og den har jo også et bredt flertal i Folketinget bag sig og blev bekræftet den 2. maj 2006. 

Målsætningen er et tyrkisk medlemskab af EU, men forhandlingerne er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på 

forhånd, og hvor der også skal tages hensyn til EU's evne til at optage nye medlemmer på det tidspunkt, hvor beslutningen 

skal træffes. Tyrkiet kan først blive medlem af EU, når alle betingelser for medlemskab er opfyldt og EU altså er klar.

Europa-Kommissionen konkluderede i den seneste fremskridtsrapport for Tyrkiet fra november 2008, at landet har forbedret 

sin evne til at leve op til forpligtelserne ved et EU-medlemskab. Tyrkiet opfylder fortsat, siger Kommissionen, i tilstrækkelig 

grad det politiske Københavnskriterium.

Der er sket visse fremskridt i forhold til ytringsfriheden, bl.a. gennem en ændring af artikel 301 i straffeloven, og forholdene 

for de ikkemuslimske trossamfund er forbedret gennem vedtagelse af lov om stiftelser, men implementeringen af 

reformtiltagene halter desværre bagefter i flere tilfælde.

På det udenrigspolitiske område fremhævede Kommissionen i øvrigt Tyrkiets aktive rolle i særlig Mellemøsten og 

Kaukasus, hvor der jo er bevægelse i positiv retning.

EU-Kommissionen peger på, at en væsentlig udfordring for Tyrkiet er at få gennemført en forfatningsreform og en reform af 

justitsvæsenet. Derudover skal Tyrkiet fremme menneskerettighederne, bl.a. ytringsfriheden og religionsfriheden, og den 

civile kontrol med militæret skal styrkes.

Tyrkiet lever desuden endnu ikke op til sine forpligtelser i henhold til den såkaldte Ankaraprotokol. Den protokol udvider sin 

toldunion mellem EU og Tyrkiet til også at omfatte de nye EU-medlemslande, herunder Cypern. Tyrkiet har endnu ikke 

ophævet sine restriktioner på transport- og havnefaciliteter i forhold til Cypern. EU blev i 2006 enig om, at dette skulle have 

konsekvenser, og det blev bl.a. besluttet, at 8 ud af de 35 forhandlingskapitler skulle fastfryses. EU vil tage spørgsmålet om

Ankaraprotokollen op til fornyet overvejelse til efteråret 2009. Tyrkiet modsætter sig gennemførelse af Ankaraprotokollens 

forpligtelser, fordi de ikke ønsker at tage et skridt, som de mener kan tolkes som en de facto tyrkisk anerkendelse af 

republikken Cypern.

I den seneste tid er der sket både fremskridt og tilbageskridt. Et helt nyt og positivt fremskridt er åbningen af en ny kurdisk 

tv-kanal på nationalt tv, TRT 6. Men på andre punkter er der i 2008 efter alt at dømme sket tilbageskridt, f.eks. har nogle 

ngo'er rapporteret om flere sager vedrørende tortur og mishandling i 2008 end året før. Det er selvfølgelig meget alvorligt, og 

det må den tyrkiske regering få rettet op på.

Alt i alt står Tyrkiet således over for en række udfordringer, der skal tackles, inden landet overhovedet kan komme i 

betragtning som medlem af EU. Men skulle Tyrkiet få gennemført alle disse reformer, få gennemført hele den proces, som 

vi forlanger af Tyrkiet, og som Tyrkiets regering selv er indstillet på at gennemføre, og skulle Tyrkiet så derigennem blive 

klar til EU og EU samtidig blive klar til Tyrkiet, så er det givet, at Tyrkiet jo til den tid vil være et helt andet land end det, vi 

kender i dag, og som Dansk Folkeparti altid forholder sig til. Så vil de forhold, som Dansk Folkeparti med megen ret 

anfægter, nemlig være fortid.

Den tyrkiske regering har tilkendegivet, at den ønsker at sætte fart på EU-reformprocessen efter lokalvalget den 29. marts. 

Premierminister Erdogan har udnævnt en ny EU-chefforhandler, som kan koncentrere sig om EU-udvidelsesforhandlingerne 

og virke som en indpisker i reformprocessen, således at disse fejl og mangler bliver rettet hurtigere. Og det vil jo så 

forhåbentlig bidrage til at skabe et nyt momentum.

Ifølge AKP-regeringen selv vil et af de første tiltag efter lokalvalget være at skabe enighed om forfatningsændringer, og det 

kan vi jo kun tilskynde den tyrkiske regering til at gøre. EU er i løbende dialog med Tyrkiet, bl.a. i forbindelse med EU-

optagelsesprocessen. Danmark har også tætte bilaterale kontakter til landet, og under mit besøg i Tyrkiet sidste år 

drøftede jeg naturligvis bl.a. optagelsesforhandlingerne med udenrigsministeren, Babacan. Et af de punkter, jeg lagde vægt 

på, var vigtigheden af at få fart på reformprocessen, især reformer relateret til menneskerettighederne.

Lad mig så slå fast: Tyrkiets vej mod EU er lang og besværlig. Tyrkiet skal gennemføre en omfattende reformproces. Det 

centrale er, at Tyrkiet selv ønsker en tilnærmelse til EU. Det er også i både EU's og Danmarks interesse, at Tyrkiet udvikler

sig i retning af EU. Kommer landet igennem de nødvendige reformer, vil det være et helt andet land, end vi kender i dag. 

Men det vil tage mange år, før Tyrkiet når det punkt, og det vil først være til den tid, vi skal tage endelig stilling til et tyrkisk 

medlemskab af EU.

Her og nu har vi fokus på Tyrkiets tilnærmelse til EU og den tyrkiske reformproces, og det er en reformproces, vi alle, også 

Dansk Folkeparti, naturligvis må være interesseret i fortsætter og accelererer.
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Kl.11:53  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak til udenrigsministeren for besvarelsen.

Så går vi til forhandlingen, og den første, der får ordet, er hr. Morten Messerschmidt som ordfører for forespørgerne.
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Kl.11:53  
Kort bemærkning

Forhandling

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand. Hvorfor minder udenrigsministerens ord mig slående om Chamberlains betragtninger efter sin fredsaftale med

Hitler, peace in our time, troen på, at blot man har et papir, hvorpå der står fred, så får man fred? Det gør de, fordi det er 

præcis den samme situation, vi befinder os i med hensyn til den tyrkiske regering, som naturligvis alt andet lige er et noget

mere venligt stemt regime end det, som Chamberlain havde indgået en aftale med.

Man tror, hvis man skal blive i sprogbruget, på unifying i vores tid, på forening i vor tid med noget, som grundlæggende er 

fuldstændig uforeneligt. Og jeg undrer mig over, at udenrigsministeren næsten ikke, for ikke at sige slet ikke, svarer på den

del af forespørgslen, som handler om, hvorvidt Tyrkiet i øjeblikket bevæger sig bort fra EU eller i retning af EU. Han berører 

overhovedet ikke den islamiseringsproces, som i øjeblikket er i gang under AK-regeringen - ud over dommen fra højesteret. 

Udenrigsministeren berører selvfølgelig forfatningsændringen og siger, at den er positiv. Men er det ubetinget positivt, at AK-

regeringen som led i sit islamiske kvindesyn nu mener, at kvinder skal ind i en særlig bestemmelse i forfatningen, som 

handler om sådan særlig beskyttelsesværdige grupper, herunder børn, handicappede og lignende?

Er det i virkeligheden ikke et forslag, som ligger fuldstændig i forlængelse af det, vi for få år siden hørte fra samme Erdogan,

om sex uden for ægteskab, der også skulle være kriminelt, forudsat at man altså var gift med en anden? Det er fuldstændig

den samme islamiske tankegang, som vi her ser fra Erdogans parti, som når Erdogan udsteder censurforbud mod 

videnskabelige magasiner, der bringer et billede af Charles Darwin på forsiden, fordi han efter regeringens opfattelse har 

været grundlaget for den kreationisme, som man betragter som i strid med islam. Eller hvorfor nævner man ikke de 254 

journalister, som alene sidste år blev retsforfulgt af regeringen, heraf 44 alene efter den artikel 301, som udenrigsministeren 

nævner, men som det tyrkiske retsvæsen altså stadig væk forholder sig til, bruger, anvender, sigter og dømmer folk efter?

Tyrkiet er på vej væk fra EU. Man har ligestillet de islamiske og de sekulære skoler, når det kommer til optag på 

universiteterne. Man har fjernet det gamle forbud mod det islamiske hovedtørklæde, som går helt tilbage til kemalismens 

start, helt tilbage til tiden lige efter første verdenskrig. Man har på linje med det, der foregår i alle andre muslimske lande, 

valgt at forbyde restauranter at udskænke alkohol i 62 ud af Tyrkiets 81 provinser. Område for område minder Tyrkiet mere 

om det Mellemøsten, vi kender, end om det EU, vi nu engang er.

Derfor er vi i Dansk Folkeparti voldsomt skeptiske over for at fortsætte den optagelsesproces, man har sat i gang. Og vi 

insisterer på, at hvis man vil dette ideologiske projekt, må det i det mindste sikres, at befolkningerne får det endelige ord. 

Lige så vel som at præsident Sarkozy i Frankrig har lovet franskmændene en folkeafstemning, bør den danske regering 

også love danskerne, at hvis man fortsætter med dette hovedløse projekt, jamen så bliver det danskerne, der får den 

endelige afgørelse ved en folkeafstemning. Det er det eneste rigtige.

Jeg skal derfor her indledningsvis på vegne af Dansk Folkeparti fremføre følgende:

Forslag til vedtagelse 

»Folketinget konstaterer, at Tyrkiet med sit historiske, politiske og kulturelle baggrund afviger mærkbart fra de øvrige af 

EU’s medlems- og ansøgerlande. Endvidere konstaterer Folketinget, at Tyrkiet igennem de seneste år har gennemgået en 

udvikling væk fra det sekulære udgangspunkt, idet der henvises til forholdene for minoriteter, for ytringsfriheden, for 

ligestillingen og for demokratiet.

På den baggrund opfordrer Folketinget regeringen til i EU at modarbejde processen med henblik på optagelse af Tyrkiet i 

EU og kræver, at regeringen som led i en eventuel optagelse af Tyrkiet som medlem af EU udskriver folkeafstemning 

herom.«

(Forslag til vedtagelse nr. V 48).

Tak, formand.
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Kl.11:58  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak. Dette oplæste forslag til vedtagelse vil indgå i Folketingets videre forhandlinger.

Jeg skal her udsætte mødet. Mødet genoptages kl. 13.00.
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Kl.11:58  
Kort bemærkning

:

Mødet er udsat. (Kl. 11:58).
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Kl.13:06  
Kort bemærkning

Forhandling

Formanden:

Mødet er genoptaget.

Vi er ved forhandlingen, og den næste ordfører under F 24 er hr. Michael Aastrup Jensen. Værsgo.

  

Vis alle (6) indlæg i denne gruppe
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Kl.13:07  
Ordfører

(Ordfører)

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg vil indledningsvis gerne have lov til at slå fast, at i spørgsmålet om Tyrkiets mulige optagelse i EU, er der faktisk 

opstillet en lang række helt specifikke krav, og før de er opfyldt, kan der på ingen måde blive tale om et tyrkisk EU-

medlemskab. Som det ser ud i dag skal tyrkerne flytte sig endog meget langt, hvis de på nogen måde skal gøre sig 

forhåbninger om at blive en del af Den Europæiske Union. Det er min og Venstres opfattelse, at Tyrkiet, som vi kender det i

dag, langtfra er parat til at blive en del af EU. Jeg vil godt have lov til at advare imod, at Dansk Folkeparti får lov til at kapre 

debatten for at gøre den til et spørgsmål om, hvorvidt Tyrkiet anno 2009 skal være EU-medlem. Det spørgsmål er jo 

fuldstændig uaktuelt.

Denne forespørgselsdebat er en ud af efterhånden mange debatter, hvor vi kan få lov til at høre på Dansk Folkepartis 

evindelige klagesang om, at EU er så og så dårligt, og at vi i virkeligheden ville være meget bedre tjent med en høj mur 

omkring Danmark, der kan holde omverdenen på behørig afstand. Det er som at høre en meget dårlig lp-plade, hvor 

pickuppen desværre er kørt fast i samme rille, og på pladecoveret blomstrer partiets spidskandidat til 

europaparlamentsvalget, en mand, der er så utilfreds med EU, at han partout må have et fast sæde i dets parlament. Vi 

befinder os med andre ord midt i hr. Morten Messerschmidts valgkamp, og her er spørgsmålet om Tyrkiet blot endnu et 

stykke valgflæsk, som han langer over disken til vælgerne.

Vi kan bruge Tyrkiet, men set i den sammenhæng er Tyrkiets behov for EU langt, langt større. Tyrkiet ligger som bekendt 

på grænsen mellem Europa og Asien. Af den grund har landet enorm strategisk betydning, især sikkerhedspolitisk, men 

også med hensyn til energiforsyning og handel i øvrigt. Samtidig indtager Tyrkiet en nøglerolle som diplomatisk bindeled 

mellem de stridende parter i Mellemøsten. Landet har bl.a. spillet en meget aktiv rolle i forsøget på at mægle mellem 

Syrien og Israel. Endelig er Tyrkiet en regional magtfaktor, der er med til at værne os og de øvrige lande i Mellemøsten mod

Irans islamiske terrorregime.

Men selv om Tyrkiet måske er lidt af en duks set i mellemøstlig sammenhæng, befinder landet sig stadig rigtig langt nede 

på den demokratiske skala. Der er meget langt op for overhovedet at nærme sig det niveau, som landet skal befinde sig på,

før et tyrkisk medlemskab af EU bliver realistisk. Listen over Tyrkiets fejl og mangler er alenlang, og Dansk Folkepartis 

ordfører har vi allerede hørt remse op af denne liste igen og igen, og det vil han sikkert gøre igen under debatten. Men jeg 

skal nok spare Tinget.

Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at vi i Venstre, eller for den sags skyld i EU generelt, vil se stort på Tyrkiets 

stribevis af brud på elementære menneskerettigheder eller er ligeglade med, at landet ikke efterlever internationale 

konventioner og aftaler - på ingen måde. Hvis Tyrkiet nogen sinde skal gøre sig forhåbninger om at blive en del af det gode 

selskab, skal tyrkerne og deres ledere virkelig lægge sig i selen, for de har meget, meget lang vej igen, før de er egnede til 

at blive lukket ind i varmen. Som jeg sagde indledningsvis, er EU’s principper klippefaste, dem kan der ikke forhandles om. 

På den baggrund vil jeg gerne på vegne af Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale

Venstre og Liberal Alliance fremsætte følgende:

Forslag til vedtagelse

»Folketinget bekræfter sin vedtagelse V 66 af 2. maj 2006.«

(Forslag til vedtagelse nr. V 49).

Hvis nu ikke alle tilstedeværende ved, hvad det egentlig var, vi vedtog i 2006, vil jeg gerne lige læse det op som en 

servicemeddelelse. Det var følgende:

»Folketinget konstaterer, 

- at forhandlingerne med Tyrkiet om medlemskab af Den Europæiske Union er indledt,  

- at grundlaget er Københavnskriterierne og en opstrammet og forsvarlig forhandlingsramme som fastlagt af Rådet for Den 

Europæiske Union på mødet den 3. oktober 2005, 

- at målsætningen er tyrkisk medlemskab af EU, men at forhandlingerne er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på 

forhånd, og hvor der også skal tages hensyn til EU's evne til at optage nye medlemmer (absorptionskapacitet). Folketinget 

opfordrer regeringen til fortsat at medvirke til at sikre en stram og forsvarlig forhandlingsproces med Tyrkiet.«
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Kl.13:11  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak. Vi har jo i formandskabet indført den praksis, at man ikke nødvendigvis læser et forslag til vedtagelse op, efter at 

ordføreren netop har læst det op - sådan har det jo været før - men for en god ordens skyld vil jeg gøre det her, for nu er der 

to oplæste forslag: det gamle og det nye. Jeg vil godt læse det op, for det er rimelig kort. Det, som Venstre, 

Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance har som

forslag til vedtagelse, lyder:

»Folketinget bekræfter sin vedtagelse V 66 af 2. maj 2006.«

Det er det forslag til vedtagelse, der indgår i de videre forhandlinger.

Der er ønsker om korte bemærkninger, og det er først hr. Morten Messerschmidt. Jo
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Kl.13:12  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Først må der være grund til at takke hr. Michael Aastrup Jensen om ikke andet så i hvert fald for hans opfindsomhed i 

forhold til at skrive ordførertaler. Under den tidligere debat hørte vi lidt om Morten Korch, og nu skal vi høre om hans lp-

samling. Jeg er da næsten glad for, at vi har begrænset det til to debatter i dag.

Dernæst vil jeg høre: Når nu man fra det her store flertal af partiers side vælger at trække en vedtagelse fra den 2. maj 2006

frem, altså en næsten 3 år gammel vedtagelse, vidner det så i virkeligheden ikke om, at man fra de partiers side 

overhovedet ikke interesserer sig for, hvad der foregår i Tyrkiet? For der er jo netop sket helt elementært graverende ting i 

Tyrkiet inden for de sidste 2-3 år. AK-partiet, altså regeringspartiet, er blevet kendt i strid med forfatningen, og der er en 

omfattende islamisering af samfundet i gang. Alle de ting vælger japartierne overhovedet ikke at tage stilling til, næ, man 

holder fast i det, man vedtog i 2006, og så kan alt det andet åbenbart være ligegyldigt.

  

13

Kl.13:13  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:13  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Nu tror jeg ikke, at Dansk Folkepartis EU-ordfører helt kan lægge mig i munden, at jeg ikke havde en rimelig skarp kurs 

over for et eventuelt kommende EU-medlemskab for Tyrkiet. Det var også derfor, at jeg som en servicemeddelelse læste 

vedtagelsen fra 2006 op, hvis nu nogen skulle have glemt den, for der siger vi jo, at det er en åben proces - resultatet er 

ikke givet på forhånd - at regeringen skal føre en stram og forsvarlig forhandlingsproces osv. 

Det er altså ord, hvor vi klart siger, at Københavnskriterierne skal opfyldes fra Tyrkiets side, at man generelt skal stramme 

op i forhold til demokratiske spilleregler osv. Det sagde vi allerede dengang, og det er der selvfølgelig ikke ændret ved; det 

mener vi stadig væk, og dermed har vi også sagt, at vi ikke mener, at Tyrkiet er i mål endnu. Og som jeg også sagde i 

ordførertalen, mener vi faktisk fra Venstres side, at der er rigtig lang vej til målstregen endnu.

Så er der selvfølgelig to måder, man kan gribe det an på: Skal vi så bare lade være med at tænke mere over det, eller skal 

vi prøve at holde dem på sporet og kæmpe for, at de når i mål? Det er det, vi lægger op til fra Venstres side.
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Kl.13:14  
Kort bemærkning

Formanden:

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:14  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Det kan jo ikke tages som udtryk for andet, end at Venstre åbenbart finder, at det der med, at et parti og en regering bliver 

kendt i strid med sit eget lands forfatning, i hvert fald ikke er væsentligt nok til, at man gider bruge et par minutter på at 

indskrive det i et forslag til vedtagelse. Det er da ganske tankevækkende. Noget så fundamentalt for et demokrati, som at 

ens regering overholder forfatningen, bør da indgå i de overvejelser, som man som EU-medlemsland gør sig, i takt med at 

Tyrkiet altså forhandler.

Så vil jeg spørge i forhold til det der mantra, vi hele tiden hører og sikkert vil høre fra alle de andre copy-paste-talere her 

efterfølgende, at selvfølgelig kan Tyrkiet først komme med, når landet overholder kriterierne: Hvilket europæisk land kan 

komme med, før de overholder kriterierne? For ellers giver det svar jo ikke nogen mening. Der er jo masser af europæiske 

lande, man ikke vælger at indlede optagelsesforhandlinger med, men hvis de alle sammen bare skal med, når de opfylder 

kriterierne, hvorfor skal man så forhandle med Tyrkiet og ikke med f.eks. Aserbajdsjan og Rusland?
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Kl.13:15  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:15  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Nu er det jo sådan, vil jeg gerne sige til hr. Morten Messerschmidt, at Tyrkiet er et officielt kandidatland til EU; det er 

Aserbajdsjan ikke endnu, og det er i hvert fald en rimelig god grund til, at man ikke forhandler med Aserbajdsjan.

I forhold til Tyrkiets eventuelle kommende EU-medlemskab har vi jo klart sagt, at vi ønsker at holde dem på sporet i forhold 

til Københavnskriterierne og i forhold til, at de mangler at få ryddet op i nogle ting, bl.a. i forhold til spørgsmålet om deres 

domstole og i forhold til forfatningen. Det er vi jo fuldstændig enige om. Det er også derfor, jeg siger, at det simpelt hen ikke

kan nytte noget, at Dansk Folkeparti prøver at kapre en dagsordenen om, at vi fra Venstres side gerne vil have Tyrkiet med 

i EU anno 2009, for som jeg sagde i min tale: Det ønsker vi ikke. Vi vil have, at Tyrkiet skal opfylde en lang række krav, 

som de ikke er i nærheden af at opfylde endnu, før de kan komme med i EU. Et forsøg på at fjerne den fokus, som hr. 

Morten Messerschmidt prøver på, skal han ikke få held til.
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Kl.13:16  
Kort bemærkning

Formanden:

Så er der en kort bemærkning fra hr. Kamal Qureshi.
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Kl.13:16  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

Tak. Vi har jo fremsat et fælles forslag til vedtagelse, men jeg tror, at vi også er enige på afgørende områder, så jeg synes 

bare - når nu vi ikke fik lejlighed til at stille ministeren spørgsmål i første runde - at jeg gerne, for at få det på plads, vil 

spørge Venstres ordfører, om ikke Venstre vil kunne bekræfte sammen med SF, at den helt klare grund til, at vi støtter den 

her proces, er, at vi tror på, at Tyrkiets udvikling i retning af mere demokrati, bedre menneskerettigheder, bedre rettigheder 

for kvinder og andet fremmes i den her proces og ikke det modsatte.

Det, der er det helt bærende, er jo, at vi i modsætning til Dansk Folkeparti ikke bare er optaget af at ødelægge Tyrkiet, 

men faktisk er optaget af, hvordan vi fremmer den udvikling i Tyrkiet, som kan gøre, at Tyrkiet netop kan virke som den bro, 

der bliver nævnt i ordførerens tale.
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Kl.13:17  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:17  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg kan kun være fuldstændig enig med spørgeren og sige, at det helt klart er vores vurdering, at det, at vi så at sige holder

dem på sporet - som jeg har nævnt et par gange - i forhold til optagelsesforhandlingerne, i forhold til at der hele tiden er en 

undersøgelse af, om de opfylder de forskellige kriterier, at vi arbejder for, at de kommer i en meget mere demokratisk 

retning, og holder regeringen fast på de løfter, den har givet i forhold til EU, er markant bedre, end at vi kommer og siger: 

Nej, vi mener ikke, at Tyrkiet overhovedet er en del af Europa. For så kan det da gå rigtig galt.

Her taler vi altså om et land, som har en kæmpe militærstyrke, et land, som i dag i mit billede i en eller anden grad er med 

til sammen med Israel at være duksedrengen i Mellemøsten. Og det kan altså gå gruelig galt, hvis ikke vi kan holde dem 

på sporet og så at sige hele tiden sige: I kan godt nå målet, hvis I opfylder de her forskellige krav. Så jo, jeg er meget enig.
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Kl.13:18  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Kamal Qureshi.
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Kl.13:18  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

De her korte bemærkninger behøver jo ikke nødvendigvis være spørgsmål, så jeg vil benytte lejligheden til at sige, at set 

gennem SF’s briller er der jo ikke nogen tvivl om, at det er helt klart, at vi ser en proces i Tyrkiet. Går man tilbage til det 

tidspunkt, hvor processen startede i Tyrkiet, og det er jo længere tilbage end i 2005, er der ingen tvivl om, at Tyrkiet har 

bevæget sig i en retning med mere respekt for menneskerettighederne. De grupper i Tyrkiet, som ønsker den her proces, 

bliver styrket af et europæisk samarbejde og bliver styrket af, at Tyrkiet er med i en lang række projekter, 

menneskerettighedsprojekter, kvinderettighedsprojekter, demokratiprojekter m.m. Tyrkerne er med i de internationale 

konferencer, og deltager også i langt hovedparten, hvor de personer og de grupper bliver styrket.

Så det ville være en skadelig udvikling for Tyrkiet, hvis vi skulle vælge den linje, som Dansk Folkeparti lægger op til, og 

skubbe tyrkerne fra os. Det, der er det helt centrale, det helt afgørende og det, tyrkerne har brug for, er, at vi er der, at vi 

hjælper dem, og at vi er med til at fremme udviklingen i det rigtige spor.
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Kl.13:19  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:19  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg er enig i, at vi heldigvis har set visse positive skridt fra Tyrkiets side. Jeg må så til gengæld sige, at jeg også synes, at 

vi har set tilbageskridt fra Tyrkiets side. Der må jeg give hr. Morten Messerschmidt ret i, at vi også har set episoder, som 

jeg i hvert fald absolut ikke syntes var pæne. Derfor er det også vigtigt for mig at understrege, at det Tyrkiet, som vi fra 

Venstres side gerne ser får EU-medlemskab, ikke er et Tyrkiet anno 2009, for der er altså lang vej endnu. Men som 

spørgeren klart var inde på, kan Tyrkiet jo kun komme i mål, hvis og såfremt Tyrkiet er på sporet, og derfor er det vigtigt, at 

vi holder dem på sporet.
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Kl.13:20  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe for en kort bemærkning.
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Kl.13:20  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Når jeg påhører de her debatter om Tyrkiets mulige optagelse i EU, så er der en ting, der altid undrer mig, og det er bl.a. hr.

Michael Aastrup Jensens tidshorisont. Det er altså, som om historien kun er et øjeblik, der venter på det næste øjeblik, og 

det er rigtigt, at det er sådan med historien i forhold til Vorherre, men hr. Michael Aastrup Jensen kunne dog godt have en 

anden tidshorisont.

Der bliver hele tiden sagt, at det slet ikke er i dag, og at det slet ikke er i 2009, at Tyrkiet skal optages, men altså, 

Muhammed er ca. 1.500 år gammel, og islamismen er lige så gammel. Så har vi i årene efter første verdenskrig oplevet et 

tilbageslag for islamismen med Kemal Atatürks reformer, og nu går det den modsatte vej igen, som om Kemal Atatürk 

næsten ikke havde eksisteret… 
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Kl.13:21  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Vi skal lige have spørgsmålet.
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Kl.13:21  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Ja, spørgsmålet - det forundrede spørgsmål - er: Hvad er det for en tidshorisont? Er det 30 år, der vil gå, inden Tyrkiet kan 

optages, eller er det 100 år, og kunne man så ikke lige lade det ligge lidt og vente med at snakke om det?
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Kl.13:22  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:22  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Altså, jeg kan ikke sætte en tidsgrænse ind og sige, at det bliver om x antal år, at Tyrkiet kan blive medlem af EU, for som

jeg har slået fast, skal Tyrkiet opfylde en lang række kriterier, som de ikke er i nærheden af at opfylde endnu. Og hvornår 

de så gør det, beror selvfølgelig på de forhandlinger, der er mellem EU på den ene side og Tyrkiet på den anden side. Jeg 

er selvfølgelig forhåbningsfuld, med hensyn til at vi kan komme det nærmere, at det kan storme fremad, men det er jo også 

vigtigt at slå fast, at det forslag til vedtagelse, som vi forhåbentlig bekræfter med en afstemning her senere, også klart siger,

at det er en åben proces, hvor resultatet ikke er givet på forhånd.

Så det vil sige, at det altså er sådan, at det ikke bare er en gratis omgang for Tyrkiet. Hvis ikke Tyrkiet opfylder de 

forskellige kriterier, der er, kan Tyrkiet ikke blive medlem af EU. Derfor er det også vigtigt, at Tyrkiet spiller med på den her 

bane.
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Kl.13:23  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.13:23  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jo, men hvis jeg nu fik den originale idé at foreslå her i Folketinget, at Saudi-Arabien skulle optages i EU, så ville det 

formentlig støde på forskellige indvendinger, og en af de absolut relevante ville være, at Saudi-Arabien er et islamisk 

diktatur. Og så ville hr. Michael Aastrup Jensen sige, at det jo var en proces, der gik over tid, og at alle 

Københavnskriterierne skulle være opfyldt, før vi kunne optage Saudi-Arabien.

Ærlig talt, er det da ikke nogle mærkelige luftkasteller og en mærkelig mangel på fornemmelse for, hvor uendelig langsomt 

historien bevæger sig?
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg kan berolige hr. Jesper Langballe med, at vi fra Venstres side ikke vil arbejde for, at Saudi-Arabien bliver medlem af EU.

Det er jo så dermed også sagt, at jeg mener, at Tyrkiet er et kandidatland, og at Tyrkiet selvfølgelig skal opfylde en lang 

række kriterier, for at det kan blive medlem. Det har jeg efterhånden sagt mange gange nu, men alligevel prøver man at 

skyde os i skoene, at - som jeg hørte det fra hr. Morten Messerschmidt tidligere - hvis det stod til os, ville Tyrkiet komme 

med i nærmeste fremtid.

Jeg har altså sagt rimelig klart i min tale, at der er lang vej endnu, før Tyrkiet kommer i mål, men som vi også talte om før, 

er det, at vi holder dem på sporet og holder dem på en demokratisk vej, bedre end alternativet.
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Så er det fru Yildiz Akdogan, Socialdemokratiet.
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Kl.13:25  
Ordfører

(Ordfører)

Yildiz Akdogan (S):

Et uddannelsessystem, der fungerer under en religiøs administration, censur på bøger, dødsstraf, skilsmisse ikke tilladt, 

prævention og abort ikke tilladt, kvinder i den offentlige sektor må opgive deres arbejde i tilfælde af et ægteskab, 

kriminalisering af homoseksuelle - disse var punkter i en forfatning, som også gjorde krav på nabostatens territorium. Men 

den her forfatning er ikke den tyrkiske. Det er en forfatning, der var den irske før 1973. Det får en til at tænke og ikke mindst

stille spørgsmålet: Kan det virkelig passe? Ja, det kan det. Men Irland er heldigvis nået langt siden, bl.a. takket være EU 

og de krav, man har stillet fra fællesskabets side til de enkelte medlemslande.

Men spørgsmålet i dag drejer sig om Tyrkiet, og spørgsmålet er så, hvad der sket, siden dette land blev kandidatland i 

1999. Tyrkiet har først og fremmest forpligtet sig til at opfylde Københavnskriterierne. Allerede 2 år efter, dvs. i 2001, 

lancerede den daværende koalitionsregering sin første reformpakke, der prikkede hul på en række tabuer i tyrkisk politik - 

tabuer, som gjorde op med militæret, mindretalsspørgsmålet og menneskerettighederne generelt.

I 2002 fik landet så sin nuværende konservative, religiøse regering, også kendt som AKP-partiet. Trods skeptikernes frygt 

for en islamisering af det sekulære Tyrkiet, kan man med rette spørge, hvad der er sket rent reformmæssigt under den her 

regering. Hvis jeg skal fremhæve nogle af de konkrete udviklingsprocesser, kan jeg nævne nogle enkelte, og det lyder 

sådan her:

Den meget kritiserede forfatning fra 1982, der blev til efter militærkuppet, har været og er under stor forandring og 

reformproces, og en tredjedel af forfatningen er bl.a. ændret. Dødsstraffen er afskaffet. Den politiske situation i Tyrkiet er 

meget mere stabil end tidligere, og militærets indblanding i det politiske liv er begrænset væsentligt. Bl.a. har militæret blot

en rådgivende rolle i dag. Mindretalsrettigheder er forbedret væsentligt. F.eks. er det i dag tilladt, at det kurdiske mindretal 

kan få lov til at se kurdisk tv 24 timer i døgnet. Kvindernes ligestilling er forbedret markant, bl.a. via ægteskabsloven og den 

reviderede straffelov. Vold mod kvinden tages meget mere alvorligt fra myndighedernes side, og der er nultolerance over for 

æresrelaterede drab, heldigvis. Religiøse mindretal har fået lettere ved at komme frem og ytre sig til pressen og i det 

offentlige rum generelt. Der er også indført en nultolerancepolitik mod tortur og mishandling i fængslerne.

Så langt, så godt. Men er alt så fryd og gammen i Tyrkiet? Nej, Tyrkiet har stadig lang vej med hensyn til at implementere 

alle reformer, og selv om optagelsesforhandlingerne blev indledt officielt i 2005, mangler landet stadig væk 33 ud af de 35 

lovpakker, som landet skal gennemføre. Spørgsmålet er så, når nu et kandidatland, som, siden det blev grundlagt i 1923, 

har sat den europæiske statsdannelsesmodel som sit forbillede og trods sin muslimske baggrund har formået at bygge et 

parlamentarisk system op med frie valg og et ønske om at være en del af det europæiske fællesskab: Skal dette land 

holdes ude? Eller skal man holde det fast i den reformproces, det er i gang med?

For os Socialdemokrater er svaret ret enkelt. Tyrkiet er en vigtig samarbejdspartner for EU, og landet spiller også en vigtig 

rolle i NATO, som vi har set på det seneste, og kan også være en god rollemodel for andre muslimske lande. Derfor skal 

man holde den tyrkiske regering fast på det løfte om reformer. Vi ved, at medlemskab ikke er på tale i morgen eller de 

næste mange år frem, ligesom vi ved, at bolden ligger hos tyrkerne, hvad reformprocessens hastighed angår. Derfor mener 

vi heller ikke, at døren skal lukkes for Tyrkiet eller andre lande, der måtte ønske at forpligte sig til kravene om kriterierne fra 

EU's side. Vi skal derimod holde fast i en stram og ansvarlig forhandlingspolitik, hvad enten det gælder Tyrkiet eller andre 

kandidatlande.

Vi støtter den af Venstres ordfører fremsatte udtalelse.
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Kl.13:29  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:29  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Tak for betragtningerne. Jeg tror bare, jeg vil nøjes med at spørge - nu hvor fru Yildiz Akdogan altså tilslutter sig det forslag 

til vedtagelse tilbage fra midten af 2006 - om hun ikke isoleret betragtet kan se det som et problem, at den regering, som 

EU i øjeblikket forhandler med, er blevet kendt forfatningsstridig ved Tyrkiets forfatningsdomstol og altså har fået straffe 

derefter, det vil sige fået nedsat sit statstilskud osv.

Gør det ikke bare for nogle Socialdemokrater, at man måske lige tænker sig om en ekstra gang, inden man går ud og råber

juhu over den forhandlingsproces, som jeg forstår, at fru Yildiz Akdogan er en varm tilhænger af?
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Yildiz Akdogan (S):

For det første mener jeg ikke, at jeg råbte juhu. For det andet vil jeg også sige, at AKP-partiet heldigvis ikke blev lukket.

I min indledning refererede jeg til et land, der engang havde nogle regler, der kan få os til at ryste på hovedet i dag - Irland. 

Men situationen en anden i dag. Og som jeg også sagde i min tale, er det spørgsmålet om en reformproces. Bolden ligger 

hos tyrkerne, det gør hastigheden også. Så skulle vi ikke lige vente og se, hvordan og hvorledes det går, inden vi på forhånd

dømmer dem ude?
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg synes, det er en ganske fortrinlig argumentation, der givetvis fortjener optryk i flere årbøger, når året udrinder. Altså, det

forhold, at Irland på 35 år har reformeret sig, gør, at så må Tyrkiet sandelig da også kunne. Det synes jeg er fantastisk. Jeg

vil i hvert fald huske det længe, tror jeg. Jeg vil sige, at det unægtelig også letter argumentationen for Socialdemokraterne 

på en lang række andre områder, hvis man kan pege på et eneste område, hvor der har været en udvikling, og så sige: 

Jamen så kan alle andre også. Jeg vil sige: Enfoldigheden leve! Og så må folk uden for huset her jo selv dømme.

Men jeg vil egentlig bare gerne have svar på mit spørgsmål. Gør det overhovedet ikke indtryk på fru Yildiz Akdogan eller på 

Socialdemokratiet som sådan, at den regering, man forhandler med, ved den tyrkiske forfatningsdomstol har fået kendt sit 

virke og sit program i strid med forfatningens grundprincipper?
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Kl.13:31  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:31  
Kort bemærkning

Yildiz Akdogan (S):

Tak for det. Jeg ved ikke, om ordføreren selv er klar over det, men faktisk lavede vi en stor big bang-udvidelse i 2004, hvor vi 

fik ti nye lande med i EU, og så fik vi to andre nye lande, og mig bekendt har de her lande reformeret sig ret så meget og er

blevet ret velfungerende demokratiske stater. Så, ja, det tog 35 år for Irland, det tog gennemsnitlig 10 år for de central- og 

østeuropæiske lande. Det kan være, at det måske tager 20 år for Tyrkiet - hvem ved? Men processen er sat i gang. 

Så vil jeg lige spørge hr. Morten Messerschmidt, der er så skeptisk over for, hvad der foregår i Tyrkiet: Har hr. Morten 

Messerschmidt været i Tyrkiet? Europaudvalget var jo på en studietur for netop at gå ind og se på, hvad der sker, og 

hvordan reformprocesserne ser ud, og vi snakkede både med civilsamfundet, de politiske partier og forskellige andre 

interessegrupper. Det kunne måske have gavnet hr. Morten Messerschmidts indsigt i forhold til, hvad der foregår, hvis han 

nu havde deltaget i den her studietur.
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Kl.13:32  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger, og næste ordfører er fru Hanne Agersnap, Socialistisk Folkeparti.
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Kl.13:32  
Ordfører

(Ordfører)

Hanne Agersnap (SF):

Jeg vil gerne takke for ministerens redegørelse, som jeg synes klart viste, at der stadig væk er væsentlige udeståender og 

udfordringer på mange områder i samarbejdet, men at den grundlæggende holdning også er, at det er vigtigt, at vi fortsætter

forhandlingsstrategien.

I SF undrer vi os over, at forespørgerne - i hvert fald sådan som forespørgslen er formuleret - kun er interesserede i forholdet

mellem islamiske og sekulære kræfter. Det, som vi synes er det særlig interessante, er forholdet mellem de demokratiske 

og de udemokratiske kræfter, herunder forholdet til mindretal, bl.a. kurderne, hvor det er vigtigt, at vi får en udvikling mod et 

mere pluralistisk demokrati.

Det er vigtigt, at EU fortsætter forhandlingerne med optagelse for øje, fordi det bl.a. er på den måde, vi får fremmet 

udviklingen mod det pluralistiske demokrati og mindretalsbeskyttelse, og fordi det er vigtigt for både EU og Tyrkiet at få 

styrket samarbejdet og i sidste ende nå frem til optagelse.

SF støtter de rammer for optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet, som vi vedtog tilbage i 2006. Her konstaterede 

Folketinget, at forhandlingerne med Tyrkiet er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på forhånd, men at målet dels er 

optagelse, dels at Tyrkiet skal opfylde de samme krav som alle andre nye medlemslande, herunder Københavnerkriterierne.

De seneste år er den positive reformproces, som blev startet i Tyrkiet i 2003, gået i stå. Det er vigtigt, at vi fortsætter med 

at presse på og få Tyrkiet tilbage på reformsporet, få bremset den øgede polarisering i det tyrkiske samfund og sikret 

pluralisme og mindretalsrettigheder. De demokratiske kræfter vokser i Tyrkiet, og de kræfter skal vi støtte ved at fortsætte 

forhandlingerne med optagelse som mål.

Ministeren nævnte, at et af problemerne i forhandlingerne med Tyrkiet er manglende accept af Ankaraprotokollen, altså at 

Tyrkiet ikke kan acceptere toldunion og transport- og havnesamarbejde med Cypern. Forholdet til Cypern og Grækenland 

fortsætter med at spænde ben for optagelsesforhandlingerne, og vi mener, at EU har en stor del af ansvaret for den 

hårdknude, forhandlingerne er havnet i. Den tyrkiske premierminister accepterede i sin tid FN's plan for en løsning af 

konflikten på Cypern, men græsk-cyprioterne forkastede planen. Alligevel valgte man at optage et delt Cypern i EU, og det 

er nu en af barriererne i forhandlingerne.

Det er vigtigt at holde fast i, at udsigten til EU-medlemskab giver den tyrkiske befolkning tro på fremtiden. Men både EU’s 

vaklen og de nyere processer i Tyrkiet har været med til at sætte reformprocessen i Tyrkiet i stå, og det er uheldigt for 

begge parter ud fra både et sikkerhedspolitisk, kulturelt og demokratisk synspunkt. Vi har brug for Tyrkiet som bindeled til 

Mellemøsten, til konstruktiv dialog med Tyrkiets moderate islam og til at skabe robust økonomi og velfærd i Europa. Tyrkiet

har allerede siden 1963 haft privilegeret medlemskab af først EF og nu EU, så man kan jo ikke tilbyde Tyrkiet en 

mellemting. Nu er det fuldt medlemskab, vi forhandler om.

SF støtter flertallets forslag til vedtagelse, som jo ikke er en genopfindelse af den dybe tallerken, men fastholder os ved den

vedtagelse, der blev vedtaget i maj 2006.

  

49

Kl.13:36  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Der er et par korte bemærkninger, og den første er fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:36  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Fru Hanne Agersnap nævnte jo mange spændende emner i sit indlæg, og jeg vil bare stille spørgsmål til ét område.

Fru Hanne Agersnap nævnte forsøget på at genforene Cypern, altså få afsluttet den ulovlige besættelse at Nordcypern 

siden 1974 og genforene den med den græsk-cypriotiske del. Jeg forstår det sådan, at SF synes, det ville være 

fuldstændig naturligt, hvis græsk-cyprioterne skulle overdrage den besatte del af landet til tyrkerne. Det var i hvert fald 

sådan, jeg udlagde det, og kan fru Hanne Agersnap sige noget om, hvad det er for nogle dele af aftalen, hun finder er særlig

fornuftige?

Det er jo velkendt, at græsk-cyprioterne syntes, det var træls, at de skulle dele deres nationalbankreserver, og at det var 

træls, at man skulle have en fælles beslutningsprocedure, som gjorde, at hver del af øen ville få lige 

beslutningskompetence ved ny lovgivning, og at man skulle dele præsidentmagten og alle de ting. Men kunne fru Hanne 

Agersnap prøve at uddybe, hvordan hun ser på nogle af de elementer i aftalen, som hun åbenbart mener er så fantastisk?
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg mener, det er vigtigt, at den løsning af Cypernproblemet i FN-regi, der blev forsøgt, bliver fastholdt, så problemet ikke 

fortsat er en barriere for udviklingen af EU. Jeg kender ikke historien så godt, at jeg kan sige, hvad forsøget præcis faldt på,

men det er uheldigt, at processen ikke er genoptaget, så vi får forhandlingerne i FN-regi og får løst problemerne, for det vil 

fortsat være en barriere for Tyrkiets optagelse, hvis samarbejdet med Cypern bliver blokeret.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jamen forstå mig ret. Jeg kan sagtens forstå, at man som socialist kan have den tilgang til spørgsmålet, at når halvdelen af

et land bliver besat af fremmede tropper, er det selvfølgelig de besatte, som udgør problemet. Det er jo et velkendt 

socialistisk synspunkt, vi har set det siden 1917 og frem til 1989 som et ganske anerkendt dogme, men jeg er bare 

overrasket over at se, at vi også i hr. Villy Søvndals nyreformerede socialistparti finder denne relativt totalitære tilgang til 

folkeretten. Men lad det ligge.

Et andet spørgsmål, som jeg synes det må være centralt for SF at svare på, er spørgsmålet om den folkelige deltagelse. Vi

har jo flere gange hørt folk fra SF insinuere, at man er tilhænger af folkeafstemninger, f.eks. forud for Lissabontraktaten, så 

derfor vil jeg gerne høre, om SF støtter Dansk Folkepartis forslag om, at uanset hvordan man kommer videre med 

forhandlingerne med Tyrkiet - men at man ønsker det - kan processen ikke afsluttes, i hvert fald ikke i Danmark, uden at 

danskerne høres ved en folkeafstemning. Er det et forslag, som socialisterne kan støtte?
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Kl.13:39  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:39  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Det kan vi ikke støtte, for det er ikke alle spørgsmål, der egner sig til en folkeafstemning. Forhold, der angår danskere, kan 

egne sig, men et EU-spørgsmål om optagelse af et nyt land egner sig ikke til en folkeafstemning. Vi mener, at det at sikre,

at Københavnerkriterierne opfyldes, er meget mere egnet som grundlag for beslutning om en optagelse.
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Kl.13:40  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe for en kort bemærkning.
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Kl.13:40  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Når man selv opfinder de historiske problemstillinger, man skal diskutere, så går det hele jo meget nemmere. Fru Hanne 

Agersnap undrede sig over, at hr. Morten Messerschmidt kun skelnede mellem sekulære og islamiske kræfter og ikke 

mellem demokratiske og udemokratiske kræfter. Jamen det er jo, fordi tyrkerne selv gør det. Det er jo sådan, de selv ser på

det, uanset på hvilken side af gærdet de står. Kemal Atatürk ville i 1920'erne skabe en sekulær nationalstat, hvilket er 

noget højest uislamisk. Og nu går det den modsatte vej. Nu vil Erdogan og Gül skabe en islamisk stat.

Men det er jo den modsætning, der tæller i Tyrkiet. Kemal Atatürk var så vist ikke nogen mønsterdemokrat, men den 

sekulære stat var hans hjertebarn. Men det, tyrkerne finder grundvæsentligt i den her sammenhæng, synes fru Hanne 

Agersnap altså er ligegyldigt.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.

  

60

Kl.13:41  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Ja, for os er de vigtigste principper hensynet til, om det er demokratisk eller udemokratisk. Jeg anerkender, at 

diskussionen måske går på en anden led i Tyrkiet, men samtidig er der både demokratiske og udemokratiske tendenser på

begge sider, både i de islamiske bevægelser og i de sekulære bevægelser. Så jeg mener, at vi, hvis vi skal vurdere 

udviklingen i Tyrkiet, skal vurdere styrken af de demokratiske processer på begge sider.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jamen er det ikke faldet fru Hanne Agersnap ind, at der er en sammenhæng, som simpelt hen går på, at den sekulære 

nationalstat i modsætning til den religiøse stat er en forudsætning for demokratiet, og at når Tyrkiet i øjeblikket bevæger 

sig, ikke gradvist, men faktisk efterhånden i fuld galop imod en øget islamisering, så bevæger Tyrkiet sig faktisk dermed 

automatisk væk fra demokratiet?
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Nej, det er den sammenhæng, jeg ikke accepterer. Jeg mener, at det, der er vigtigt, er, at vi ser på de demokratiske 

kræfter, hvad enten de er islamiske eller sekulære, og vurderer styrken af de demokratiske kræfter. I den sekulære 

bevægelse er der udemokratiske kræfter, ligesom der er i den islamiske bevægelse.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Martin Henriksen for en kort bemærkning.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Martin Henriksen (DF):

Tak. Det var, fordi jeg bemærkede, at fru Hanne Agersnap sagde, at det her spørgsmål ikke egnede sig til en 

folkeafstemning i Danmark, fordi det ikke havde indflydelse på danske forhold. Men der vil jeg bare høre, om ikke fru Hanne 

Agersnap altså godt kan se, at det alligevel har det. For hvis vi kigger på den udvidelse, der har fundet sted imod øst, så 

har den jo eksempelvis medført en indvandring til Danmark fra de østeuropæiske lande. Derfor er det jo også nærliggende 

at tro, at såfremt Tyrkiet kom med i EU, ville det også medføre en øget tyrkisk indvandring til Danmark.

Jeg vil bare høre, om det ikke kunne give anledning til, at man så ville mene, at det også var et forhold, som danske 

vælgere kunne få lov til at tage stilling til.

  

67

Kl.13:43  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:43  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

I sidste instans har alle internationale spørgsmål og samarbejder, Danmark indgår i, vel relevans for forhold i Danmark. Men

det er et spørgsmål om, hvorvidt det er af den karakter, at alle betingelserne og forudsætningerne omkring optagelse vil 

kunne forklares i Danmark. En folkeafstemning om det her spørgsmål i Danmark vil hurtigt blive en folkeafstemning for eller 

imod EU, og det ville være svært at fastholde fokus, når fokus er på optagelse af et andet land.
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Kl.13:44  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Martin Henriksen.
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Kl.13:44  
Kort bemærkning

Martin Henriksen (DF):

Der er jeg uenig. Jeg tror ikke, at en folkeafstemning i Danmark vil blive til et spørgsmål om for eller imod EU. Jeg tror, at 

det vil være en folkeafstemning for eller imod risikoen for en stor tyrkisk indvandring til Danmark. Det er jo meget reelt at 

spørge danskerne om det. Det synes jeg da i hvert fald det er, for Tyrkiet er et stort land, og kommer Tyrkiet med i EU, vil 

det få meget indflydelse, fordi det er et stort land. Qua sin befolkningssammensætning og sin størrelse vil det få meget 

indflydelse, specielt hvis Lissabontraktaten bliver vedtaget.

Derfor har det jo dels stor indflydelse på det, som man politisk beslutter i EU, som har konsekvens for Danmark, og dels vil

det også have effekt, hvis Tyrkiet f.eks. kom med i Schengen - fri bevægelighed ind over grænserne; at man kommer ind og

får fuld gavn af den fri bevægelighed. Det vil jo i den grad være et spørgsmål, om danskerne tør løbe risikoen for en stor 

tyrkisk indvandring til Danmark.

Hvis Socialistisk Folkeparti ikke mener, at der er noget at være bekymret for, kan man vel godt gå ud og argumentere for 

eller imod de synspunkter, man har, og så lade det være op til vælgerne i sidste ende at beslutte, om de synes, det er den 

rigtige vej at gå eller ej.
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Kl.13:45  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:45  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg vil godt sige, at vi ikke er bange for vælgerne. Vi kan sagtens gå ud og argumentere, men problemet er, om vi får en 

debat, der afspejler det afstemningstema, der bliver. For det kan blive sådan en trussel om en kæmpe indvandring, altså 

forskellige vurderinger af fremtiden, som vil være svære for befolkningen at vurdere på baggrund af sådan en 

optagelsestekst. F.eks. gælder det for de lande, vi senest har optaget, at Schengen jo er udskudt, og at der er betingelser 

kombineret med optagelserne. Det vil blive svært at vurdere, og så vil det blive sådan en slags: »hvem tror det ene, hvem 

tror det andet-kampagne.« Den kan være svær at få til at blive frugtbar.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Søren Krarup for en kort bemærkning.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg havde i søndags den spændende oplevelse at være inviteret til et møde hos Radikal Ungdom, hvor jeg diskuterede 

forsvarspolitik med hr. Morten Helveg Petersen. Det var meget hyggeligt og fredeligt, men på et tidspunkt kom vi naturligvis 

til at tale en del om Afghanistan, dvs. om muligheden for at Danmark med sin indsats dér kunne skabe et demokrati, hvad 

jeg betvivlede. Jeg får lyst til i forlængelse af det, fru Hanne Agersnap har sagt hidtil, at spørge hende: Vil fru Hanne 

Agersnap fortælle mig, om der findes noget muslimsk demokrati i denne verden?
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg kan ikke stå her på talerstolen og i tankerne gennemgå alle lande, men det kan godt være, at Tyrkiet er det nærmeste,

vi kommer. Jeg må indrømme, at jeg ikke lige kan få tænkt det igennem i denne pressede situation.
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Kl.13:47  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Søren Krarup.
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Kl.13:47  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Så vil jeg være så fræk at fortsætte med den spændende debat med de radikale unge mennesker, for der blev Tyrkiet 

nemlig også nævnt som eksempel på et demokrati, og der var jeg altså også så fræk at spørge dem: Kender I noget til 

Kemal Atatürk? Kender I noget til det, han foretog med Tyrkiet i 1923? Det var nemlig nok, kan man sige, et sekulært 

styre, men det var et militærdiktatur, dvs. at der var en ophævelse af enhver form for demokrati. Det havde aldrig eksisteret i

Tyrkiet, og det kom i hvert fald ikke til at eksistere i 1923. Og det eksisterer jo for så vidt heller ikke i dag.

Forholdet er jo, at 98 pct. af Tyrkiets befolkning er muslimer, og dog skal de af militærdiktaturet hensættes i en tilstand, 

hvor de ikke må have lov til at udtrykke det. Vil fru Hanne Agersnap ikke give mig ret i, at Tyrkiet heller ikke er noget som 

helst eksempel på et demokrati?
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Det er i hvert fald ikke et demokrati, som jeg ønsker det. Der mangler pluralisme, der mangler ytringsfrihed, 

menneskerettigheder; der er en masse problemer, som bl.a. er nogle af dem, man sætter op i processen og i debatterne 

med EU-Kommissionen med henblik på optagelse, sådan at Tyrkiet netop kan udvikle sig til det pluralistiske demokrati, 

som medlemsstaterne i EU er.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så har hr. Per Clausen bedt om en kort bemærkning.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Per Clausen (EL):

Jeg vil bare spørge fru Hanne Agersnap, om hun ikke er enig med mig i, at forsøget på at opstille en hovedmodsætning 

mellem de sekulære og de islamistiske i forhold til Tyrkiet jo netop skygger for den interessante debat, hr. Søren Krarup 

prøvede at rejse her til sidst, nemlig om, hvorvidt der foregår en demokratisk udvikling eller ej i Tyrkiet? Det, vi burde 

diskutere og interessere os for, burde jo være, hvordan vi udviklede demokratiet, hjalp de demokratiske kræfter i Tyrkiet 

med at udvikle demokratiet.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jo, og mange tak til spørgeren, fordi han formulerer det så pænt. Jeg prøvede netop at sige, at jeg synes, vi skal fokusere 

på, hvor de demokratiske bevægelser, de demokratiske holdninger er i Tyrkiet, og ikke på, hvor de islamiske og sekulære 

bevægelser er.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Næste ordfører er fru Helle Sjelle fra De Konservative.
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Kl.13:49  
Ordfører

(Ordfører)

Helle Sjelle (KF):

Det er jo ikke første og det er nok heller ikke sidste gang, vi på foranledning af Dansk Folkeparti skal diskutere et eventuelt 

tyrkisk medlemskab af EU. Der skal jo holdes liv i valgkampen, i hvert fald frem til juni måned, hvor der er valg til Europa-

Parlamentet. Men så kan man i hvert fald håbe, at det i det mindste stilner af derefter.

Jeg skal så også endnu en gang takke for anledningen til at gøre rede for Det Konservative Folkepartis holdning til den her 

sag.

I 2005 indledte EU optagelsesforhandlinger med Tyrkiet. Forud var gået mange års forberedelser og reformer i Tyrkiet, der 

ansøgte om medlemskab af EF allerede i 1987. Reformarbejdet går dog endnu flere år tilbage. Allerede i 1963 underskrev 

de seks EF-lande og Tyrkiet Ankaraaftalen. Den betød, at Tyrkiet skulle tilpasse sig EU’s indre marked, bl.a. ved at 

tyrkiske arbejdstagere under bestemte vilkår fik lov til at arbejde i de daværende EF-lande. Tyrkiet har altså længe 

orienteret sig mod EF og nu mod EU, hvilket har været årsag til betydelige ændringer af det tyrkiske samfund. Det er også 

sket i løbet af de her år.

Men der er slet ikke for os Konservative nogen tvivl om, at der endnu er langt igen for Tyrkiet. Københavnskriterierne er det 

væsentligste grundlag, som Kommissionen løbende vurderer Tyrkiet ud fra. Helt overordnet er der tre kriterier, nemlig det 

politiske, det økonomiske og kriteriet om overtagelse af EU’s samlede regelsæt. Det politiske kriterium kræver demokrati, 

retsstat, menneskerettigheder og beskyttelse af mindretal. Som nævnt af udenrigsministeren tidligere vurderer 

Kommissionen, at Tyrkiet i tilstrækkelig grad opfylder det kriterium. Alligevel er der dog i høj grad - og det vil jeg gerne slå 

fast - plads til forbedringer. Ytringsfrihed og religionsfrihed er gode eksempler på rettigheder, som endnu ikke beskyttes 

kompromisløst i det tyrkiske samfund. Det vil kræve en holdningsændring, som EU kan være med til at fremme.

I 2006 har EU også kritiseret Tyrkiet for ikke at leve op til det økonomiske kriterium. Det skyldtes stridighederne om 

Cypern, der har fået Tyrkiet til ikke at udvide toldunionen med EU til også at omfatte de nye medlemslande. EU’s kritik er 

ikke blot snak, men er blevet fulgt op af sanktioner. Dele af optagelsesforhandlingerne er simpelt hen stoppet, indtil EU i år 

vil genoverveje dem.

Det er altså efter vores opfattelse indlysende, at Tyrkiet mangler at levere en lang række resultater, før et medlemskab kan 

komme på tale. De mange år, Tyrkiet allerede har ventet, viser med al ønskelig klarhed, at EU ikke giver ved dørene. Ingen 

ønsker at forbarme sig over Tyrkiet, blot fordi landet har ventet længe. Jeg kan derfor heller ikke helt forstå Dansk 

Folkepartis store bekymring for forhandlingerne med EU. Tror Dansk Folkeparti virkelig, at Tyrkiet bliver lukket ind, før de 

lever op til Københavnskriterierne, bare fordi Tyrkiet skal med?

Som udenrigsministeren allerede tidligere har påtalt, vil Tyrkiet være et helt anderledes og vestligt samfund, hvis det på et 

tidspunkt til punkt og prikke opfylder de her krav. I Det Konservative Folkeparti bakker vi derfor fuldt op om regeringens og 

folketingsflertallets åbne og afventende holdning til optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet. Vi kan ikke på forhånd 

forudsige, hvorvidt landet på et tidspunkt ude i fremtiden vil leve op til EU’s fornuftige og nødvendige kriterier. Til gengæld 

kan vi sige, at Tyrkiet lige nu - lige nu, hvor vi står her - er et godt stykke fra at leve op til de kriterier og dermed også et 

godt stykke fra medlemskab af EU. Vi ønsker naturligvis ikke i Det Konservative Folkeparti - og det vil jeg gerne 

understrege - at Tyrkiet bliver medlem af EU, før landet er klar til EU og EU er klar til Tyrkiet. 
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Kl.13:53  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:53  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg synes, at det er meget skarpsindigt lige til sidst at få slået fast, at Tyrkiet ikke kan blive medlem af EU, før Tyrkiet er 

klar! Jeg går ud fra, at det må være et krav, der gælder for alle europæiske lande, ellers ville der i hvert fald være noget 

mærkeligt over det, og derfor er det måske i virkeligheden også lidt overflødigt at gentage det og gøre det til et så 

gennemgående argument i hele sin retorik.

Jeg tror så aldrig, at Tyrkiet bliver medlem, fordi Tyrkiet i øjeblikket bevæger sig i den helt gale retning. Landet er i gang 

med en islamisering fra top til bund, og det er i virkeligheden det, der er det dybt bekymrende, for hvordan reagerer Tyrkiet 

på de forhandlinger, der i øjeblikket finder sted? Sagen er jo den, at hvis man orienterer sig i de tyrkiske medier, i den 

tyrkiske debat, kan man se, at de krav, som EU stiller til Tyrkiet med hensyn til ligestilling, menneskerettigheder, 

demokrati, ytringsfrihed osv., helt generelt for mange tyrkere virker som en rød klud i ansigtet. De betragter det nærmest 

som en fornærmelse mod den nationale stolthed.

Derfor er spørgsmålet ikke så meget, om Tyrkiet nogen sinde bliver medlem - det tror jeg faktisk aldrig nogen sinde sker - 

men derimod, hvilken skadevirkning det har på samarbejdet og naboskabet mellem EU og Tyrkiet, at man bliver ved med at

bilde folk ind, at de kan få noget, som de tydeligvis ikke selv vil levere det nødvendige for at gøre sig klar til at få.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Helle Sjelle (KF):

Det er åbenbart overhovedet ikke overflødigt, at vi skal gentage det gang på gang, for det lader jo ikke til, at Dansk 

Folkeparti har forstået budskabet, men vi gentager det gerne en gang til: Vi mener ikke, at Tyrkiet skal være medlem af 

EU, før Tyrkiet er klar til EU, og før EU er klar til Tyrkiet. Det vil sige, at Tyrkiet skal leve op til de krav, der bliver stillet. Det 

er det, der er budskabet herfra, og det vil det også være de næste gange, Dansk Folkeparti rejser de her debatter om 

Tyrkiets udvikling.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg er ked af at have stillet et spørgsmål uden for det på forhånd skrevne manuskript, men jeg vil alligevel gerne gentage 

det.

Lad os nu lade være med at fokusere på, om Tyrkiet kommer med eller ej. Lad os nu fokusere på, hvilken betydning det har

for Tyrkiet, at man bliver ved med at sige til tyrkerne, at de på et eller andet tidspunkt, når de opfylder kriterierne, kommer 

med, og at man så bliver ved med at komme med nye kriterier. Lad os prøve at fokusere på, hvordan det bliver modtaget i 

den tyrkiske offentlighed og den tyrkiske debat, at man hele tiden stiller krav, som jo i hvert fald i forhold til kønnenes 

ligestilling, demokrati, ytringsfrihed - i parentes bemærket Muhammedtegninger - og en lang række andre ting bliver 

betragtet som en fornærmelse, altså som noget, der gør, at de bevæger sig længere væk fra EU. Er det noget, der fremmer

den broderlighed imellem Danmark og EU og Tyrkiet, som Det Konservative Folkeparti og sådan set også Dansk Folkeparti

gerne vil have, eller er det i virkeligheden noget, der gør, at parterne rykker længere væk fra hinanden?

Jeg håber, at fru Helle Sjelle kan bevæge sig lidt ud over det, hun sagde i sin ordførertale, og også svare på det, som jeg 

spørger om.
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Kl.13:56  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:56  
Kort bemærkning

Helle Sjelle (KF):

Det kan nogle gange være lidt svært, fordi spørgsmålene går i alle mulige og umulige retninger, men jeg skal dog gøre mit 

bedste.

Jeg synes bestemt ikke, at EU skal lade være med at stille krav eller stille Tyrkiet i udsigt, at de eventuelt på et tidspunkt 

kan blive medlem. Jeg synes bare også, at det er nødvendigt og væsentligt at sige til Tyrkiet: Der er nogle krav, som I bliver

nødt til at leve op til, og de krav slækker vi ikke på, heller ikke selv om I synes, at det er nogle besværlige krav; hvis I vil 

være med i det her fællesskab, så er der nogle krav, som I er nødt til at leve op til.

Hvis Tyrkiet, og det synes jeg da er væsentligt, vælger at sige, at de ikke vil leve op til kravene og ikke vil være med, er det 

jo Tyrkiets valg. Det er jo ikke sådan, at vi fra EU siger, at vi under alle omstændigheder vil have Tyrkiet med. Det er da i 

høj grad også op til dem selv, om de ønsker at leve op til de krav.
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Kl.13:57  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Næste ordfører er hr. Niels Helveg Petersen, Radikale.
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Kl.13:57  
Ordfører

(Ordfører)

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg vil gerne starte med at sige tak til udenrigsministeren. Jeg var meget enig i de betragtninger, som udenrigsministeren 

fremførte. Og lad mig sige med det samme, at jeg og Det Radikale Venstre selvfølgelig kan stemme for det af hr. Michael 

Aastrup Jensen fremsatte forslag til vedtagelse, som er genbrug, men som jo på en udmærket måde stadig væk er rigtigt.

Det er sagt hele vejen igennem i denne debat: Tyrkiet opfylder i dag ikke betingelserne for medlemskab. Tyrkiet opfylder 

ikke Københavnskriterierne, og det ved tyrkerne godt selv; det ved man selvfølgelig, det ved vi i EU. Og først når Tyrkiet 

opfylder Københavnskriterierne, kan der blive tale om medlemskab. Det vil sige, at det Tyrkiet, der engang bliver medlem, er

et andet Tyrkiet end det, vi kender i dag.

Så vil jeg føje til, at man jo ikke altid skal se vanskelighederne. Man skal også se mulighederne, og man skal ikke mindst 

se på de muligheder, der ligger i et tyrkisk medlemskab i forhold til at stabilisere et af de mest urolige hjørner i verden. Et 

Tyrkiet, der opfylder Københavnskriterierne, er medlem af EU og er medlem af NATO, kan have en i høj grad stabiliserende 

rolle at spille i dette urolige hjørne af verden. Bl.a. kan det også have betydning for udviklingen i Mellemøsten, da Tyrkiet jo 

traditionelt, på trods af at det altså overvejende er et muslimsk land, har et rigtig godt forhold til Israel.

Perspektivet om EU-medlemskab er en stor støtte til de kræfter i Tyrkiet, der ønsker demokratisering og ønsker 

modernisering af det tyrkiske samfund. At smække døren i for Tyrkiet ville have meget negative følger for den politiske, 

demokratiske udvikling i Tyrkiet, det er jeg helt overbevist om. Og lad mig så sige, at vi aldrig her i Danmark har afholdt 

folkeafstemninger, når vi skulle optage nye medlemmer i EU, og det synes jeg heller ikke kan komme på tale, når det 

drejer sig om Tyrkiet.

Så undrede jeg mig over en enkelt bemærkning fra hr. Jesper Langballe i debattens forløb. Hr. Jesper Langballe sagde, at 

historien bevæger sig langsomt. Jeg må altså sige, at min oplevelse af historiens gang inden for de sidste 18 år, siden 

1990, ikke er, at historien har bevæget sig langsomt, men at historien har bevæget sig utrolig hurtigt. Især når det drejer 

sig om udvidelse af de vesteuropæiske institutioner, især når det drejer sig om udvidelsen af EU og udvidelsen af NATO, 

har vi igennem de sidste 18 år oplevet en revolutionær udvikling i Europa. Europa ser i dag fuldstændig anderledes ud, end 

det gjorde i 1990, da kommunismen brød sammen, så jeg undrede mig lidt over den, synes jeg, historieløse betragtning.
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Kl.14:01  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.14:01  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Hr. Helveg Petersen omtalte den positive udvikling i Tyrkiet, som den igangværende optagelsesproces har afstedkommet. 

Der vil jeg bare gerne spørge, om hr. Niels Helveg Petersen betragter det som entydigt positivt for det tyrkiske demokrati, at

det parti, AKP, hvis program og ledelse er blevet kendt i strid med forfatningens sekulariseringsprincipper, tordner frem. 

Ved de seneste valg, parlamentsvalg, præsidentvalg og forventelig også på søndag til lokalvalg, har det pågældende parti 

vundet mere og mere terræn. Og når partiet samtidig altså ved forfatningsdomstolen er blevet kendt i strid med de 

demokratiske grundprincipper i Tyrkiet selv, er det så udtryk for, at Tyrkiet bevæger sig i den rigtige retning?
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Kl.14:02  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:02  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg sagde faktisk ikke noget om den positive udvikling i Tyrkiet. Jeg sagde, at det ville være et tilbageslag for de 

progressive kræfter i Tyrkiet, hvis EU smækkede døren i for næsen af Tyrkiet. Det var det, jeg sagde.

Udviklingen i Tyrkiet er ikke entydigt gået i den rigtige retning. Der sker mange ting i Tyrkiet, som er positive, og ikke 

mindst skal vi være opmærksomme på, at tyrkisk økonomi altså er en meget, meget stærk og meget levende økonomi, der

jo helt og fuldt lever op til de krav, man økonomisk set kan stille til et medlem af EU.

Men det er ikke entydigt positivt. Der er store spændinger i Tyrkiet, og der er undertiden tilbageslag. Jeg kan jo bare ikke 

se, at det skulle være noget specielt tilbageslag, at den tyrkiske højesteret blander sig i det her og siger, hvad de mener 

om regeringspartiet. Det er da tværtimod et udtryk for en vis styrke, for demokratisk styrke, at der er en domstol, der kan 

gå på tværs af den siddende regering. Det er jo et princip, vi jo altså også hylder i Danmark, selv om det ikke står i den 

danske grundlov.
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Kl.14:03  
Kort bemærkning
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Folketinget, Christiansborg
1240 København K.
Tlf.: +45 3337 5500
Mail: folketinget@ft.dk 

F 24  Om udviklingen i Tyrkiet

Af Morten Messerschmidt (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Peter

Skaarup (DF)

Til udenrigsministeren

Per Stig Møller (KF)

Samling:  2008-09

Status:  Foretaget

 

Vis alle indlæg
Ordførertaler

Forhandlinger

Møde nr.70, torsdag 26.03.2009

Vil udenrigsministeren redegøre for den aktuelle udvikling i Tyrkiet, herunder de interne kampe mellem den islamiske regering og de 

sekulære kræfter, og i det lys give sin vurdering af, om udenrigsministeren finder, at Tyrkiet bevæger sig i retning af eller væk fra EU?

Vis oversigt over samtlige taler

0

  
Kort bemærkning

Det næste punkt på dagsordenen er:

13) Forespørgsel nr. F 24:

Forespørgsel til udenrigsministeren:

Vil udenrigsministeren redegøre for den aktuelle udvikling i Tyrkiet, herunder de interne kampe mellem den islamiske 

regering og de sekulære kræfter, og i det lys give sin vurdering af, om udenrigsministeren finder, at Tyrkiet bevæger sig i 

retning af eller væk fra EU?

Af Morten Messerschmidt (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard 

(DF) og Peter Skaarup (DF).

(Anmeldelse 13.01.2009. Fremme 20.01.2009).
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Kl.11:43  
Kort bemærkning

Formanden:

Den første, der får ordet, er hr. Morten Messerschmidt som ordfører for forespørgerne for at begrunde forespørgslen. 

Værsgo.
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Kl.11:43  
Kort bemærkning

Begrundelse

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand. Efter at have gennemgået nogle af de fatale konsekvenser af allerede gennemførte udvidelser vender vi altså 

blikket imod en af de nok mest opsigtsvækkende forhandlinger, som i øjeblikket pågår med et land, som ønsker 

medlemskab af EU, nemlig Tyrkiet. Jeg og Dansk Folkeparti er af den opfattelse, at det fra starten af har været en fatal 

misforståelse overhovedet at indlade sig på optagelsesforhandlinger med et land, der kulturelt, politisk, historisk og på 

mange andre områder afviger så mærkbart fra kernelandene, fra medlemslandene i EU, at vi nærmest dagligt oplever 

forskellene, konflikterne, problemerne ved at skulle få to så forskellige størrelser til overhovedet at passe sammen, og at det

i virkeligheden i højere grad fører til, at de to parter så at sige flytter sig bort fra hinanden, end det, der oprindelig var tanken:

at man skulle forsøge at forene.

Vi har et godt samarbejde med Tyrkiet i Europarådet og i NATO og i andre sammenhænge, men de fleste vil efterhånden 

kunne se, at det, der foregår i øjeblikket i Tyrkiet, er en regulær islamisering, hvor AK-partiet med premierminister Erdogan 

og præsident Gül i spidsen område for område - undervisningssektoren, administrationen, justitsvæsenet og en lang række

andre sektorer - er i gang med en islamisering af landet, som hverken er til Tyrkiets fordel eller til EU’s fordel. Det er derfor 

vores opfattelse, dels at vi i Folketinget løbende skal have en debat om, hvordan udviklingen i Tyrkiet nu engang er, dels at 

regeringen bør tilsikre, at uanset hvad der sker, vil Tyrkiet aldrig kunne blive medlem af EU, uden at danskerne bliver spurgt 

ved en folkeafstemning, dels at man skal overveje, om det overhovedet er fornuftigt i forhold til relationen Tyrkiet og EU 

imellem at fortsætte med forhandlingerne.

Det er på den baggrund, at vi ønsker den her forespørgsel.
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Kl.11:45  
Kort bemærkning

Formanden:

Ja tak. Så er det udenrigsministeren til besvarelse.
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Kl.11:46  
Ordfører

Besvarelse

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

EU har haft optagelsesforhandlinger med Tyrkiet siden 2005. Reformtempoet i landet har været svingende - det er der ingen

grund til at lægge skjul på - men den tyrkiske regering har som sin erklærede målsætning at tilnærme Tyrkiet EU og EU's 

standarder. Det vil jo selvsagt være i både EU's og Danmarks interesse, så det er en proces, som vi støtter.

Ifølge den tyrkiske forfatning er Tyrkiet et sekulært samfund med en klar adskillelse mellem stat og religion. 

Regeringspartiet, AKP, har islamiske rødder, men det afviser selv at være islamisk orienteret. Det er sandt, at der i det 

tyrkiske samfund er kredse, der frygter, at AKP-regeringen bevæger landet væk fra princippet om adskillelse af stat og 

religion. AKP lægger selv vægt på, at Tyrkiets strategiske orientering er mod Europa, og partiet har, siden det kom til 

magten i 2002, arbejdet for landets tilnærmelse til EU. Det registrerede vi jo navnlig i perioden fra 2002 til udgangen af 

2005, hvor reformtempoet var særlig højt.

AKP fik ved det seneste valg i 2007 cirka 46 pct. af stemmerne, og partiet fortsatte på det grundlag med at have 

regeringsansvaret. Desuagtet har domstolene været opmærksomme på AKP's islamiske rødder for at sikre, at Tyrkiet 

forbliver sekulært. Sidste år behandledes således en sag imod AKP, og den meget omtalte lukningssag mod AKP kostede

jo rent faktisk meget politisk energi og opmærksomhed og satte reformtempoet ned i forhold til det, som EU forlangte.

Men sagen blev afsluttet i 2008, ved at den tyrkiske forfatningsdomstol konkluderede, at AKP havde været centrum for 

antisekulære aktiviteter, men domstolene undlod at skride til lukning at partiet. Sagen tydeliggjorde konflikten mellem stat 

og religion i det tyrkiske samfund, og den satte som sagt reformprocessen i stå i en lang periode. Og så vil jeg selvfølgelig 

gerne tilføje, som jeg også sagde dengang, at partilukninger i et demokrati bør være noget ganske exceptionelt og være i 

overensstemmelse med Venedigkriterierne, som Europarådet jo arbejder med. Siden lukningssagen i 2008 har valgkampen 

op til lokalvalget den 29. marts 2009 igen afledt opmærksomheden noget fra EU-processen.

Grundlaget for EU's optagelsesforhandlinger med Tyrkiet er som bekendt Københavnskriterierne og den opstrammede 

forhandlingsramme, som er fastlagt af Rådet for Den Europæiske Union. Den danske holdning til optagelsesforhandlinger 

med Tyrkiet er klar, og den har jo også et bredt flertal i Folketinget bag sig og blev bekræftet den 2. maj 2006. 

Målsætningen er et tyrkisk medlemskab af EU, men forhandlingerne er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på 

forhånd, og hvor der også skal tages hensyn til EU's evne til at optage nye medlemmer på det tidspunkt, hvor beslutningen 

skal træffes. Tyrkiet kan først blive medlem af EU, når alle betingelser for medlemskab er opfyldt og EU altså er klar.

Europa-Kommissionen konkluderede i den seneste fremskridtsrapport for Tyrkiet fra november 2008, at landet har forbedret 

sin evne til at leve op til forpligtelserne ved et EU-medlemskab. Tyrkiet opfylder fortsat, siger Kommissionen, i tilstrækkelig 

grad det politiske Københavnskriterium.

Der er sket visse fremskridt i forhold til ytringsfriheden, bl.a. gennem en ændring af artikel 301 i straffeloven, og forholdene 

for de ikkemuslimske trossamfund er forbedret gennem vedtagelse af lov om stiftelser, men implementeringen af 

reformtiltagene halter desværre bagefter i flere tilfælde.

På det udenrigspolitiske område fremhævede Kommissionen i øvrigt Tyrkiets aktive rolle i særlig Mellemøsten og 

Kaukasus, hvor der jo er bevægelse i positiv retning.

EU-Kommissionen peger på, at en væsentlig udfordring for Tyrkiet er at få gennemført en forfatningsreform og en reform af 

justitsvæsenet. Derudover skal Tyrkiet fremme menneskerettighederne, bl.a. ytringsfriheden og religionsfriheden, og den 

civile kontrol med militæret skal styrkes.

Tyrkiet lever desuden endnu ikke op til sine forpligtelser i henhold til den såkaldte Ankaraprotokol. Den protokol udvider sin 

toldunion mellem EU og Tyrkiet til også at omfatte de nye EU-medlemslande, herunder Cypern. Tyrkiet har endnu ikke 

ophævet sine restriktioner på transport- og havnefaciliteter i forhold til Cypern. EU blev i 2006 enig om, at dette skulle have 

konsekvenser, og det blev bl.a. besluttet, at 8 ud af de 35 forhandlingskapitler skulle fastfryses. EU vil tage spørgsmålet om

Ankaraprotokollen op til fornyet overvejelse til efteråret 2009. Tyrkiet modsætter sig gennemførelse af Ankaraprotokollens 

forpligtelser, fordi de ikke ønsker at tage et skridt, som de mener kan tolkes som en de facto tyrkisk anerkendelse af 

republikken Cypern.

I den seneste tid er der sket både fremskridt og tilbageskridt. Et helt nyt og positivt fremskridt er åbningen af en ny kurdisk 

tv-kanal på nationalt tv, TRT 6. Men på andre punkter er der i 2008 efter alt at dømme sket tilbageskridt, f.eks. har nogle 

ngo'er rapporteret om flere sager vedrørende tortur og mishandling i 2008 end året før. Det er selvfølgelig meget alvorligt, og 

det må den tyrkiske regering få rettet op på.

Alt i alt står Tyrkiet således over for en række udfordringer, der skal tackles, inden landet overhovedet kan komme i 

betragtning som medlem af EU. Men skulle Tyrkiet få gennemført alle disse reformer, få gennemført hele den proces, som 

vi forlanger af Tyrkiet, og som Tyrkiets regering selv er indstillet på at gennemføre, og skulle Tyrkiet så derigennem blive 

klar til EU og EU samtidig blive klar til Tyrkiet, så er det givet, at Tyrkiet jo til den tid vil være et helt andet land end det, vi 

kender i dag, og som Dansk Folkeparti altid forholder sig til. Så vil de forhold, som Dansk Folkeparti med megen ret 

anfægter, nemlig være fortid.

Den tyrkiske regering har tilkendegivet, at den ønsker at sætte fart på EU-reformprocessen efter lokalvalget den 29. marts. 

Premierminister Erdogan har udnævnt en ny EU-chefforhandler, som kan koncentrere sig om EU-udvidelsesforhandlingerne 

og virke som en indpisker i reformprocessen, således at disse fejl og mangler bliver rettet hurtigere. Og det vil jo så 

forhåbentlig bidrage til at skabe et nyt momentum.

Ifølge AKP-regeringen selv vil et af de første tiltag efter lokalvalget være at skabe enighed om forfatningsændringer, og det 

kan vi jo kun tilskynde den tyrkiske regering til at gøre. EU er i løbende dialog med Tyrkiet, bl.a. i forbindelse med EU-

optagelsesprocessen. Danmark har også tætte bilaterale kontakter til landet, og under mit besøg i Tyrkiet sidste år 

drøftede jeg naturligvis bl.a. optagelsesforhandlingerne med udenrigsministeren, Babacan. Et af de punkter, jeg lagde vægt 

på, var vigtigheden af at få fart på reformprocessen, især reformer relateret til menneskerettighederne.

Lad mig så slå fast: Tyrkiets vej mod EU er lang og besværlig. Tyrkiet skal gennemføre en omfattende reformproces. Det 

centrale er, at Tyrkiet selv ønsker en tilnærmelse til EU. Det er også i både EU's og Danmarks interesse, at Tyrkiet udvikler

sig i retning af EU. Kommer landet igennem de nødvendige reformer, vil det være et helt andet land, end vi kender i dag. 

Men det vil tage mange år, før Tyrkiet når det punkt, og det vil først være til den tid, vi skal tage endelig stilling til et tyrkisk 

medlemskab af EU.

Her og nu har vi fokus på Tyrkiets tilnærmelse til EU og den tyrkiske reformproces, og det er en reformproces, vi alle, også 

Dansk Folkeparti, naturligvis må være interesseret i fortsætter og accelererer.
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Kl.11:53  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak til udenrigsministeren for besvarelsen.

Så går vi til forhandlingen, og den første, der får ordet, er hr. Morten Messerschmidt som ordfører for forespørgerne.
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Kl.11:53  
Kort bemærkning

Forhandling

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand. Hvorfor minder udenrigsministerens ord mig slående om Chamberlains betragtninger efter sin fredsaftale med

Hitler, peace in our time, troen på, at blot man har et papir, hvorpå der står fred, så får man fred? Det gør de, fordi det er 

præcis den samme situation, vi befinder os i med hensyn til den tyrkiske regering, som naturligvis alt andet lige er et noget

mere venligt stemt regime end det, som Chamberlain havde indgået en aftale med.

Man tror, hvis man skal blive i sprogbruget, på unifying i vores tid, på forening i vor tid med noget, som grundlæggende er 

fuldstændig uforeneligt. Og jeg undrer mig over, at udenrigsministeren næsten ikke, for ikke at sige slet ikke, svarer på den

del af forespørgslen, som handler om, hvorvidt Tyrkiet i øjeblikket bevæger sig bort fra EU eller i retning af EU. Han berører 

overhovedet ikke den islamiseringsproces, som i øjeblikket er i gang under AK-regeringen - ud over dommen fra højesteret. 

Udenrigsministeren berører selvfølgelig forfatningsændringen og siger, at den er positiv. Men er det ubetinget positivt, at AK-

regeringen som led i sit islamiske kvindesyn nu mener, at kvinder skal ind i en særlig bestemmelse i forfatningen, som 

handler om sådan særlig beskyttelsesværdige grupper, herunder børn, handicappede og lignende?

Er det i virkeligheden ikke et forslag, som ligger fuldstændig i forlængelse af det, vi for få år siden hørte fra samme Erdogan,

om sex uden for ægteskab, der også skulle være kriminelt, forudsat at man altså var gift med en anden? Det er fuldstændig

den samme islamiske tankegang, som vi her ser fra Erdogans parti, som når Erdogan udsteder censurforbud mod 

videnskabelige magasiner, der bringer et billede af Charles Darwin på forsiden, fordi han efter regeringens opfattelse har 

været grundlaget for den kreationisme, som man betragter som i strid med islam. Eller hvorfor nævner man ikke de 254 

journalister, som alene sidste år blev retsforfulgt af regeringen, heraf 44 alene efter den artikel 301, som udenrigsministeren 

nævner, men som det tyrkiske retsvæsen altså stadig væk forholder sig til, bruger, anvender, sigter og dømmer folk efter?

Tyrkiet er på vej væk fra EU. Man har ligestillet de islamiske og de sekulære skoler, når det kommer til optag på 

universiteterne. Man har fjernet det gamle forbud mod det islamiske hovedtørklæde, som går helt tilbage til kemalismens 

start, helt tilbage til tiden lige efter første verdenskrig. Man har på linje med det, der foregår i alle andre muslimske lande, 

valgt at forbyde restauranter at udskænke alkohol i 62 ud af Tyrkiets 81 provinser. Område for område minder Tyrkiet mere 

om det Mellemøsten, vi kender, end om det EU, vi nu engang er.

Derfor er vi i Dansk Folkeparti voldsomt skeptiske over for at fortsætte den optagelsesproces, man har sat i gang. Og vi 

insisterer på, at hvis man vil dette ideologiske projekt, må det i det mindste sikres, at befolkningerne får det endelige ord. 

Lige så vel som at præsident Sarkozy i Frankrig har lovet franskmændene en folkeafstemning, bør den danske regering 

også love danskerne, at hvis man fortsætter med dette hovedløse projekt, jamen så bliver det danskerne, der får den 

endelige afgørelse ved en folkeafstemning. Det er det eneste rigtige.

Jeg skal derfor her indledningsvis på vegne af Dansk Folkeparti fremføre følgende:

Forslag til vedtagelse 

»Folketinget konstaterer, at Tyrkiet med sit historiske, politiske og kulturelle baggrund afviger mærkbart fra de øvrige af 

EU’s medlems- og ansøgerlande. Endvidere konstaterer Folketinget, at Tyrkiet igennem de seneste år har gennemgået en 

udvikling væk fra det sekulære udgangspunkt, idet der henvises til forholdene for minoriteter, for ytringsfriheden, for 

ligestillingen og for demokratiet.

På den baggrund opfordrer Folketinget regeringen til i EU at modarbejde processen med henblik på optagelse af Tyrkiet i 

EU og kræver, at regeringen som led i en eventuel optagelse af Tyrkiet som medlem af EU udskriver folkeafstemning 

herom.«

(Forslag til vedtagelse nr. V 48).

Tak, formand.
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Kl.11:58  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak. Dette oplæste forslag til vedtagelse vil indgå i Folketingets videre forhandlinger.

Jeg skal her udsætte mødet. Mødet genoptages kl. 13.00.
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Kl.11:58  
Kort bemærkning

:

Mødet er udsat. (Kl. 11:58).
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Kl.13:06  
Kort bemærkning

Forhandling

Formanden:

Mødet er genoptaget.

Vi er ved forhandlingen, og den næste ordfører under F 24 er hr. Michael Aastrup Jensen. Værsgo.

  

Vis alle (6) indlæg i denne gruppe
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Kl.13:07  
Ordfører

(Ordfører)

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg vil indledningsvis gerne have lov til at slå fast, at i spørgsmålet om Tyrkiets mulige optagelse i EU, er der faktisk 

opstillet en lang række helt specifikke krav, og før de er opfyldt, kan der på ingen måde blive tale om et tyrkisk EU-

medlemskab. Som det ser ud i dag skal tyrkerne flytte sig endog meget langt, hvis de på nogen måde skal gøre sig 

forhåbninger om at blive en del af Den Europæiske Union. Det er min og Venstres opfattelse, at Tyrkiet, som vi kender det i

dag, langtfra er parat til at blive en del af EU. Jeg vil godt have lov til at advare imod, at Dansk Folkeparti får lov til at kapre 

debatten for at gøre den til et spørgsmål om, hvorvidt Tyrkiet anno 2009 skal være EU-medlem. Det spørgsmål er jo 

fuldstændig uaktuelt.

Denne forespørgselsdebat er en ud af efterhånden mange debatter, hvor vi kan få lov til at høre på Dansk Folkepartis 

evindelige klagesang om, at EU er så og så dårligt, og at vi i virkeligheden ville være meget bedre tjent med en høj mur 

omkring Danmark, der kan holde omverdenen på behørig afstand. Det er som at høre en meget dårlig lp-plade, hvor 

pickuppen desværre er kørt fast i samme rille, og på pladecoveret blomstrer partiets spidskandidat til 

europaparlamentsvalget, en mand, der er så utilfreds med EU, at han partout må have et fast sæde i dets parlament. Vi 

befinder os med andre ord midt i hr. Morten Messerschmidts valgkamp, og her er spørgsmålet om Tyrkiet blot endnu et 

stykke valgflæsk, som han langer over disken til vælgerne.

Vi kan bruge Tyrkiet, men set i den sammenhæng er Tyrkiets behov for EU langt, langt større. Tyrkiet ligger som bekendt 

på grænsen mellem Europa og Asien. Af den grund har landet enorm strategisk betydning, især sikkerhedspolitisk, men 

også med hensyn til energiforsyning og handel i øvrigt. Samtidig indtager Tyrkiet en nøglerolle som diplomatisk bindeled 

mellem de stridende parter i Mellemøsten. Landet har bl.a. spillet en meget aktiv rolle i forsøget på at mægle mellem 

Syrien og Israel. Endelig er Tyrkiet en regional magtfaktor, der er med til at værne os og de øvrige lande i Mellemøsten mod

Irans islamiske terrorregime.

Men selv om Tyrkiet måske er lidt af en duks set i mellemøstlig sammenhæng, befinder landet sig stadig rigtig langt nede 

på den demokratiske skala. Der er meget langt op for overhovedet at nærme sig det niveau, som landet skal befinde sig på,

før et tyrkisk medlemskab af EU bliver realistisk. Listen over Tyrkiets fejl og mangler er alenlang, og Dansk Folkepartis 

ordfører har vi allerede hørt remse op af denne liste igen og igen, og det vil han sikkert gøre igen under debatten. Men jeg 

skal nok spare Tinget.

Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at vi i Venstre, eller for den sags skyld i EU generelt, vil se stort på Tyrkiets 

stribevis af brud på elementære menneskerettigheder eller er ligeglade med, at landet ikke efterlever internationale 

konventioner og aftaler - på ingen måde. Hvis Tyrkiet nogen sinde skal gøre sig forhåbninger om at blive en del af det gode 

selskab, skal tyrkerne og deres ledere virkelig lægge sig i selen, for de har meget, meget lang vej igen, før de er egnede til 

at blive lukket ind i varmen. Som jeg sagde indledningsvis, er EU’s principper klippefaste, dem kan der ikke forhandles om. 

På den baggrund vil jeg gerne på vegne af Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale

Venstre og Liberal Alliance fremsætte følgende:

Forslag til vedtagelse

»Folketinget bekræfter sin vedtagelse V 66 af 2. maj 2006.«

(Forslag til vedtagelse nr. V 49).

Hvis nu ikke alle tilstedeværende ved, hvad det egentlig var, vi vedtog i 2006, vil jeg gerne lige læse det op som en 

servicemeddelelse. Det var følgende:

»Folketinget konstaterer, 

- at forhandlingerne med Tyrkiet om medlemskab af Den Europæiske Union er indledt,  

- at grundlaget er Københavnskriterierne og en opstrammet og forsvarlig forhandlingsramme som fastlagt af Rådet for Den 

Europæiske Union på mødet den 3. oktober 2005, 

- at målsætningen er tyrkisk medlemskab af EU, men at forhandlingerne er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på 

forhånd, og hvor der også skal tages hensyn til EU's evne til at optage nye medlemmer (absorptionskapacitet). Folketinget 

opfordrer regeringen til fortsat at medvirke til at sikre en stram og forsvarlig forhandlingsproces med Tyrkiet.«
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Kl.13:11  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak. Vi har jo i formandskabet indført den praksis, at man ikke nødvendigvis læser et forslag til vedtagelse op, efter at 

ordføreren netop har læst det op - sådan har det jo været før - men for en god ordens skyld vil jeg gøre det her, for nu er der 

to oplæste forslag: det gamle og det nye. Jeg vil godt læse det op, for det er rimelig kort. Det, som Venstre, 

Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance har som

forslag til vedtagelse, lyder:

»Folketinget bekræfter sin vedtagelse V 66 af 2. maj 2006.«

Det er det forslag til vedtagelse, der indgår i de videre forhandlinger.

Der er ønsker om korte bemærkninger, og det er først hr. Morten Messerschmidt. Jo
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Kl.13:12  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Først må der være grund til at takke hr. Michael Aastrup Jensen om ikke andet så i hvert fald for hans opfindsomhed i 

forhold til at skrive ordførertaler. Under den tidligere debat hørte vi lidt om Morten Korch, og nu skal vi høre om hans lp-

samling. Jeg er da næsten glad for, at vi har begrænset det til to debatter i dag.

Dernæst vil jeg høre: Når nu man fra det her store flertal af partiers side vælger at trække en vedtagelse fra den 2. maj 2006

frem, altså en næsten 3 år gammel vedtagelse, vidner det så i virkeligheden ikke om, at man fra de partiers side 

overhovedet ikke interesserer sig for, hvad der foregår i Tyrkiet? For der er jo netop sket helt elementært graverende ting i 

Tyrkiet inden for de sidste 2-3 år. AK-partiet, altså regeringspartiet, er blevet kendt i strid med forfatningen, og der er en 

omfattende islamisering af samfundet i gang. Alle de ting vælger japartierne overhovedet ikke at tage stilling til, næ, man 

holder fast i det, man vedtog i 2006, og så kan alt det andet åbenbart være ligegyldigt.
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Kl.13:13  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:13  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Nu tror jeg ikke, at Dansk Folkepartis EU-ordfører helt kan lægge mig i munden, at jeg ikke havde en rimelig skarp kurs 

over for et eventuelt kommende EU-medlemskab for Tyrkiet. Det var også derfor, at jeg som en servicemeddelelse læste 

vedtagelsen fra 2006 op, hvis nu nogen skulle have glemt den, for der siger vi jo, at det er en åben proces - resultatet er 

ikke givet på forhånd - at regeringen skal føre en stram og forsvarlig forhandlingsproces osv. 

Det er altså ord, hvor vi klart siger, at Københavnskriterierne skal opfyldes fra Tyrkiets side, at man generelt skal stramme 

op i forhold til demokratiske spilleregler osv. Det sagde vi allerede dengang, og det er der selvfølgelig ikke ændret ved; det 

mener vi stadig væk, og dermed har vi også sagt, at vi ikke mener, at Tyrkiet er i mål endnu. Og som jeg også sagde i 

ordførertalen, mener vi faktisk fra Venstres side, at der er rigtig lang vej til målstregen endnu.

Så er der selvfølgelig to måder, man kan gribe det an på: Skal vi så bare lade være med at tænke mere over det, eller skal 

vi prøve at holde dem på sporet og kæmpe for, at de når i mål? Det er det, vi lægger op til fra Venstres side.
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Kl.13:14  
Kort bemærkning

Formanden:

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:14  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Det kan jo ikke tages som udtryk for andet, end at Venstre åbenbart finder, at det der med, at et parti og en regering bliver 

kendt i strid med sit eget lands forfatning, i hvert fald ikke er væsentligt nok til, at man gider bruge et par minutter på at 

indskrive det i et forslag til vedtagelse. Det er da ganske tankevækkende. Noget så fundamentalt for et demokrati, som at 

ens regering overholder forfatningen, bør da indgå i de overvejelser, som man som EU-medlemsland gør sig, i takt med at 

Tyrkiet altså forhandler.

Så vil jeg spørge i forhold til det der mantra, vi hele tiden hører og sikkert vil høre fra alle de andre copy-paste-talere her 

efterfølgende, at selvfølgelig kan Tyrkiet først komme med, når landet overholder kriterierne: Hvilket europæisk land kan 

komme med, før de overholder kriterierne? For ellers giver det svar jo ikke nogen mening. Der er jo masser af europæiske 

lande, man ikke vælger at indlede optagelsesforhandlinger med, men hvis de alle sammen bare skal med, når de opfylder 

kriterierne, hvorfor skal man så forhandle med Tyrkiet og ikke med f.eks. Aserbajdsjan og Rusland?
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Kl.13:15  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:15  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Nu er det jo sådan, vil jeg gerne sige til hr. Morten Messerschmidt, at Tyrkiet er et officielt kandidatland til EU; det er 

Aserbajdsjan ikke endnu, og det er i hvert fald en rimelig god grund til, at man ikke forhandler med Aserbajdsjan.

I forhold til Tyrkiets eventuelle kommende EU-medlemskab har vi jo klart sagt, at vi ønsker at holde dem på sporet i forhold 

til Københavnskriterierne og i forhold til, at de mangler at få ryddet op i nogle ting, bl.a. i forhold til spørgsmålet om deres 

domstole og i forhold til forfatningen. Det er vi jo fuldstændig enige om. Det er også derfor, jeg siger, at det simpelt hen ikke

kan nytte noget, at Dansk Folkeparti prøver at kapre en dagsordenen om, at vi fra Venstres side gerne vil have Tyrkiet med 

i EU anno 2009, for som jeg sagde i min tale: Det ønsker vi ikke. Vi vil have, at Tyrkiet skal opfylde en lang række krav, 

som de ikke er i nærheden af at opfylde endnu, før de kan komme med i EU. Et forsøg på at fjerne den fokus, som hr. 

Morten Messerschmidt prøver på, skal han ikke få held til.
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Kl.13:16  
Kort bemærkning

Formanden:

Så er der en kort bemærkning fra hr. Kamal Qureshi.
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Kl.13:16  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

Tak. Vi har jo fremsat et fælles forslag til vedtagelse, men jeg tror, at vi også er enige på afgørende områder, så jeg synes 

bare - når nu vi ikke fik lejlighed til at stille ministeren spørgsmål i første runde - at jeg gerne, for at få det på plads, vil 

spørge Venstres ordfører, om ikke Venstre vil kunne bekræfte sammen med SF, at den helt klare grund til, at vi støtter den 

her proces, er, at vi tror på, at Tyrkiets udvikling i retning af mere demokrati, bedre menneskerettigheder, bedre rettigheder 

for kvinder og andet fremmes i den her proces og ikke det modsatte.

Det, der er det helt bærende, er jo, at vi i modsætning til Dansk Folkeparti ikke bare er optaget af at ødelægge Tyrkiet, 

men faktisk er optaget af, hvordan vi fremmer den udvikling i Tyrkiet, som kan gøre, at Tyrkiet netop kan virke som den bro, 

der bliver nævnt i ordførerens tale.
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Kl.13:17  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.

  

22

Kl.13:17  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg kan kun være fuldstændig enig med spørgeren og sige, at det helt klart er vores vurdering, at det, at vi så at sige holder

dem på sporet - som jeg har nævnt et par gange - i forhold til optagelsesforhandlingerne, i forhold til at der hele tiden er en 

undersøgelse af, om de opfylder de forskellige kriterier, at vi arbejder for, at de kommer i en meget mere demokratisk 

retning, og holder regeringen fast på de løfter, den har givet i forhold til EU, er markant bedre, end at vi kommer og siger: 

Nej, vi mener ikke, at Tyrkiet overhovedet er en del af Europa. For så kan det da gå rigtig galt.

Her taler vi altså om et land, som har en kæmpe militærstyrke, et land, som i dag i mit billede i en eller anden grad er med 

til sammen med Israel at være duksedrengen i Mellemøsten. Og det kan altså gå gruelig galt, hvis ikke vi kan holde dem 

på sporet og så at sige hele tiden sige: I kan godt nå målet, hvis I opfylder de her forskellige krav. Så jo, jeg er meget enig.
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Kl.13:18  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Kamal Qureshi.
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Kl.13:18  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

De her korte bemærkninger behøver jo ikke nødvendigvis være spørgsmål, så jeg vil benytte lejligheden til at sige, at set 

gennem SF’s briller er der jo ikke nogen tvivl om, at det er helt klart, at vi ser en proces i Tyrkiet. Går man tilbage til det 

tidspunkt, hvor processen startede i Tyrkiet, og det er jo længere tilbage end i 2005, er der ingen tvivl om, at Tyrkiet har 

bevæget sig i en retning med mere respekt for menneskerettighederne. De grupper i Tyrkiet, som ønsker den her proces, 

bliver styrket af et europæisk samarbejde og bliver styrket af, at Tyrkiet er med i en lang række projekter, 

menneskerettighedsprojekter, kvinderettighedsprojekter, demokratiprojekter m.m. Tyrkerne er med i de internationale 

konferencer, og deltager også i langt hovedparten, hvor de personer og de grupper bliver styrket.

Så det ville være en skadelig udvikling for Tyrkiet, hvis vi skulle vælge den linje, som Dansk Folkeparti lægger op til, og 

skubbe tyrkerne fra os. Det, der er det helt centrale, det helt afgørende og det, tyrkerne har brug for, er, at vi er der, at vi 

hjælper dem, og at vi er med til at fremme udviklingen i det rigtige spor.
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Kl.13:19  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:19  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg er enig i, at vi heldigvis har set visse positive skridt fra Tyrkiets side. Jeg må så til gengæld sige, at jeg også synes, at 

vi har set tilbageskridt fra Tyrkiets side. Der må jeg give hr. Morten Messerschmidt ret i, at vi også har set episoder, som 

jeg i hvert fald absolut ikke syntes var pæne. Derfor er det også vigtigt for mig at understrege, at det Tyrkiet, som vi fra 

Venstres side gerne ser får EU-medlemskab, ikke er et Tyrkiet anno 2009, for der er altså lang vej endnu. Men som 

spørgeren klart var inde på, kan Tyrkiet jo kun komme i mål, hvis og såfremt Tyrkiet er på sporet, og derfor er det vigtigt, at 

vi holder dem på sporet.
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Kl.13:20  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe for en kort bemærkning.
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Kl.13:20  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Når jeg påhører de her debatter om Tyrkiets mulige optagelse i EU, så er der en ting, der altid undrer mig, og det er bl.a. hr.

Michael Aastrup Jensens tidshorisont. Det er altså, som om historien kun er et øjeblik, der venter på det næste øjeblik, og 

det er rigtigt, at det er sådan med historien i forhold til Vorherre, men hr. Michael Aastrup Jensen kunne dog godt have en 

anden tidshorisont.

Der bliver hele tiden sagt, at det slet ikke er i dag, og at det slet ikke er i 2009, at Tyrkiet skal optages, men altså, 

Muhammed er ca. 1.500 år gammel, og islamismen er lige så gammel. Så har vi i årene efter første verdenskrig oplevet et 

tilbageslag for islamismen med Kemal Atatürks reformer, og nu går det den modsatte vej igen, som om Kemal Atatürk 

næsten ikke havde eksisteret… 
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Kl.13:21  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Vi skal lige have spørgsmålet.
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Kl.13:21  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Ja, spørgsmålet - det forundrede spørgsmål - er: Hvad er det for en tidshorisont? Er det 30 år, der vil gå, inden Tyrkiet kan 

optages, eller er det 100 år, og kunne man så ikke lige lade det ligge lidt og vente med at snakke om det?
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Kl.13:22  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.

  

32

Kl.13:22  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Altså, jeg kan ikke sætte en tidsgrænse ind og sige, at det bliver om x antal år, at Tyrkiet kan blive medlem af EU, for som

jeg har slået fast, skal Tyrkiet opfylde en lang række kriterier, som de ikke er i nærheden af at opfylde endnu. Og hvornår 

de så gør det, beror selvfølgelig på de forhandlinger, der er mellem EU på den ene side og Tyrkiet på den anden side. Jeg 

er selvfølgelig forhåbningsfuld, med hensyn til at vi kan komme det nærmere, at det kan storme fremad, men det er jo også 

vigtigt at slå fast, at det forslag til vedtagelse, som vi forhåbentlig bekræfter med en afstemning her senere, også klart siger,

at det er en åben proces, hvor resultatet ikke er givet på forhånd.

Så det vil sige, at det altså er sådan, at det ikke bare er en gratis omgang for Tyrkiet. Hvis ikke Tyrkiet opfylder de 

forskellige kriterier, der er, kan Tyrkiet ikke blive medlem af EU. Derfor er det også vigtigt, at Tyrkiet spiller med på den her 

bane.
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Kl.13:23  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.13:23  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jo, men hvis jeg nu fik den originale idé at foreslå her i Folketinget, at Saudi-Arabien skulle optages i EU, så ville det 

formentlig støde på forskellige indvendinger, og en af de absolut relevante ville være, at Saudi-Arabien er et islamisk 

diktatur. Og så ville hr. Michael Aastrup Jensen sige, at det jo var en proces, der gik over tid, og at alle 

Københavnskriterierne skulle være opfyldt, før vi kunne optage Saudi-Arabien.

Ærlig talt, er det da ikke nogle mærkelige luftkasteller og en mærkelig mangel på fornemmelse for, hvor uendelig langsomt 

historien bevæger sig?
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg kan berolige hr. Jesper Langballe med, at vi fra Venstres side ikke vil arbejde for, at Saudi-Arabien bliver medlem af EU.

Det er jo så dermed også sagt, at jeg mener, at Tyrkiet er et kandidatland, og at Tyrkiet selvfølgelig skal opfylde en lang 

række kriterier, for at det kan blive medlem. Det har jeg efterhånden sagt mange gange nu, men alligevel prøver man at 

skyde os i skoene, at - som jeg hørte det fra hr. Morten Messerschmidt tidligere - hvis det stod til os, ville Tyrkiet komme 

med i nærmeste fremtid.

Jeg har altså sagt rimelig klart i min tale, at der er lang vej endnu, før Tyrkiet kommer i mål, men som vi også talte om før, 

er det, at vi holder dem på sporet og holder dem på en demokratisk vej, bedre end alternativet.
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Så er det fru Yildiz Akdogan, Socialdemokratiet.
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Kl.13:25  
Ordfører

(Ordfører)

Yildiz Akdogan (S):

Et uddannelsessystem, der fungerer under en religiøs administration, censur på bøger, dødsstraf, skilsmisse ikke tilladt, 

prævention og abort ikke tilladt, kvinder i den offentlige sektor må opgive deres arbejde i tilfælde af et ægteskab, 

kriminalisering af homoseksuelle - disse var punkter i en forfatning, som også gjorde krav på nabostatens territorium. Men 

den her forfatning er ikke den tyrkiske. Det er en forfatning, der var den irske før 1973. Det får en til at tænke og ikke mindst

stille spørgsmålet: Kan det virkelig passe? Ja, det kan det. Men Irland er heldigvis nået langt siden, bl.a. takket være EU 

og de krav, man har stillet fra fællesskabets side til de enkelte medlemslande.

Men spørgsmålet i dag drejer sig om Tyrkiet, og spørgsmålet er så, hvad der sket, siden dette land blev kandidatland i 

1999. Tyrkiet har først og fremmest forpligtet sig til at opfylde Københavnskriterierne. Allerede 2 år efter, dvs. i 2001, 

lancerede den daværende koalitionsregering sin første reformpakke, der prikkede hul på en række tabuer i tyrkisk politik - 

tabuer, som gjorde op med militæret, mindretalsspørgsmålet og menneskerettighederne generelt.

I 2002 fik landet så sin nuværende konservative, religiøse regering, også kendt som AKP-partiet. Trods skeptikernes frygt 

for en islamisering af det sekulære Tyrkiet, kan man med rette spørge, hvad der er sket rent reformmæssigt under den her 

regering. Hvis jeg skal fremhæve nogle af de konkrete udviklingsprocesser, kan jeg nævne nogle enkelte, og det lyder 

sådan her:

Den meget kritiserede forfatning fra 1982, der blev til efter militærkuppet, har været og er under stor forandring og 

reformproces, og en tredjedel af forfatningen er bl.a. ændret. Dødsstraffen er afskaffet. Den politiske situation i Tyrkiet er 

meget mere stabil end tidligere, og militærets indblanding i det politiske liv er begrænset væsentligt. Bl.a. har militæret blot

en rådgivende rolle i dag. Mindretalsrettigheder er forbedret væsentligt. F.eks. er det i dag tilladt, at det kurdiske mindretal 

kan få lov til at se kurdisk tv 24 timer i døgnet. Kvindernes ligestilling er forbedret markant, bl.a. via ægteskabsloven og den 

reviderede straffelov. Vold mod kvinden tages meget mere alvorligt fra myndighedernes side, og der er nultolerance over for 

æresrelaterede drab, heldigvis. Religiøse mindretal har fået lettere ved at komme frem og ytre sig til pressen og i det 

offentlige rum generelt. Der er også indført en nultolerancepolitik mod tortur og mishandling i fængslerne.

Så langt, så godt. Men er alt så fryd og gammen i Tyrkiet? Nej, Tyrkiet har stadig lang vej med hensyn til at implementere 

alle reformer, og selv om optagelsesforhandlingerne blev indledt officielt i 2005, mangler landet stadig væk 33 ud af de 35 

lovpakker, som landet skal gennemføre. Spørgsmålet er så, når nu et kandidatland, som, siden det blev grundlagt i 1923, 

har sat den europæiske statsdannelsesmodel som sit forbillede og trods sin muslimske baggrund har formået at bygge et 

parlamentarisk system op med frie valg og et ønske om at være en del af det europæiske fællesskab: Skal dette land 

holdes ude? Eller skal man holde det fast i den reformproces, det er i gang med?

For os Socialdemokrater er svaret ret enkelt. Tyrkiet er en vigtig samarbejdspartner for EU, og landet spiller også en vigtig 

rolle i NATO, som vi har set på det seneste, og kan også være en god rollemodel for andre muslimske lande. Derfor skal 

man holde den tyrkiske regering fast på det løfte om reformer. Vi ved, at medlemskab ikke er på tale i morgen eller de 

næste mange år frem, ligesom vi ved, at bolden ligger hos tyrkerne, hvad reformprocessens hastighed angår. Derfor mener 

vi heller ikke, at døren skal lukkes for Tyrkiet eller andre lande, der måtte ønske at forpligte sig til kravene om kriterierne fra 

EU's side. Vi skal derimod holde fast i en stram og ansvarlig forhandlingspolitik, hvad enten det gælder Tyrkiet eller andre 

kandidatlande.

Vi støtter den af Venstres ordfører fremsatte udtalelse.
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Kl.13:29  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:29  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Tak for betragtningerne. Jeg tror bare, jeg vil nøjes med at spørge - nu hvor fru Yildiz Akdogan altså tilslutter sig det forslag 

til vedtagelse tilbage fra midten af 2006 - om hun ikke isoleret betragtet kan se det som et problem, at den regering, som 

EU i øjeblikket forhandler med, er blevet kendt forfatningsstridig ved Tyrkiets forfatningsdomstol og altså har fået straffe 

derefter, det vil sige fået nedsat sit statstilskud osv.

Gør det ikke bare for nogle Socialdemokrater, at man måske lige tænker sig om en ekstra gang, inden man går ud og råber

juhu over den forhandlingsproces, som jeg forstår, at fru Yildiz Akdogan er en varm tilhænger af?
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Yildiz Akdogan (S):

For det første mener jeg ikke, at jeg råbte juhu. For det andet vil jeg også sige, at AKP-partiet heldigvis ikke blev lukket.

I min indledning refererede jeg til et land, der engang havde nogle regler, der kan få os til at ryste på hovedet i dag - Irland. 

Men situationen en anden i dag. Og som jeg også sagde i min tale, er det spørgsmålet om en reformproces. Bolden ligger 

hos tyrkerne, det gør hastigheden også. Så skulle vi ikke lige vente og se, hvordan og hvorledes det går, inden vi på forhånd

dømmer dem ude?
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg synes, det er en ganske fortrinlig argumentation, der givetvis fortjener optryk i flere årbøger, når året udrinder. Altså, det

forhold, at Irland på 35 år har reformeret sig, gør, at så må Tyrkiet sandelig da også kunne. Det synes jeg er fantastisk. Jeg

vil i hvert fald huske det længe, tror jeg. Jeg vil sige, at det unægtelig også letter argumentationen for Socialdemokraterne 

på en lang række andre områder, hvis man kan pege på et eneste område, hvor der har været en udvikling, og så sige: 

Jamen så kan alle andre også. Jeg vil sige: Enfoldigheden leve! Og så må folk uden for huset her jo selv dømme.

Men jeg vil egentlig bare gerne have svar på mit spørgsmål. Gør det overhovedet ikke indtryk på fru Yildiz Akdogan eller på 

Socialdemokratiet som sådan, at den regering, man forhandler med, ved den tyrkiske forfatningsdomstol har fået kendt sit 

virke og sit program i strid med forfatningens grundprincipper?
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Kl.13:31  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:31  
Kort bemærkning

Yildiz Akdogan (S):

Tak for det. Jeg ved ikke, om ordføreren selv er klar over det, men faktisk lavede vi en stor big bang-udvidelse i 2004, hvor vi 

fik ti nye lande med i EU, og så fik vi to andre nye lande, og mig bekendt har de her lande reformeret sig ret så meget og er

blevet ret velfungerende demokratiske stater. Så, ja, det tog 35 år for Irland, det tog gennemsnitlig 10 år for de central- og 

østeuropæiske lande. Det kan være, at det måske tager 20 år for Tyrkiet - hvem ved? Men processen er sat i gang. 

Så vil jeg lige spørge hr. Morten Messerschmidt, der er så skeptisk over for, hvad der foregår i Tyrkiet: Har hr. Morten 

Messerschmidt været i Tyrkiet? Europaudvalget var jo på en studietur for netop at gå ind og se på, hvad der sker, og 

hvordan reformprocesserne ser ud, og vi snakkede både med civilsamfundet, de politiske partier og forskellige andre 

interessegrupper. Det kunne måske have gavnet hr. Morten Messerschmidts indsigt i forhold til, hvad der foregår, hvis han 

nu havde deltaget i den her studietur.
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Kl.13:32  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger, og næste ordfører er fru Hanne Agersnap, Socialistisk Folkeparti.
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Kl.13:32  
Ordfører

(Ordfører)

Hanne Agersnap (SF):

Jeg vil gerne takke for ministerens redegørelse, som jeg synes klart viste, at der stadig væk er væsentlige udeståender og 

udfordringer på mange områder i samarbejdet, men at den grundlæggende holdning også er, at det er vigtigt, at vi fortsætter

forhandlingsstrategien.

I SF undrer vi os over, at forespørgerne - i hvert fald sådan som forespørgslen er formuleret - kun er interesserede i forholdet

mellem islamiske og sekulære kræfter. Det, som vi synes er det særlig interessante, er forholdet mellem de demokratiske 

og de udemokratiske kræfter, herunder forholdet til mindretal, bl.a. kurderne, hvor det er vigtigt, at vi får en udvikling mod et 

mere pluralistisk demokrati.

Det er vigtigt, at EU fortsætter forhandlingerne med optagelse for øje, fordi det bl.a. er på den måde, vi får fremmet 

udviklingen mod det pluralistiske demokrati og mindretalsbeskyttelse, og fordi det er vigtigt for både EU og Tyrkiet at få 

styrket samarbejdet og i sidste ende nå frem til optagelse.

SF støtter de rammer for optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet, som vi vedtog tilbage i 2006. Her konstaterede 

Folketinget, at forhandlingerne med Tyrkiet er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på forhånd, men at målet dels er 

optagelse, dels at Tyrkiet skal opfylde de samme krav som alle andre nye medlemslande, herunder Københavnerkriterierne.

De seneste år er den positive reformproces, som blev startet i Tyrkiet i 2003, gået i stå. Det er vigtigt, at vi fortsætter med 

at presse på og få Tyrkiet tilbage på reformsporet, få bremset den øgede polarisering i det tyrkiske samfund og sikret 

pluralisme og mindretalsrettigheder. De demokratiske kræfter vokser i Tyrkiet, og de kræfter skal vi støtte ved at fortsætte 

forhandlingerne med optagelse som mål.

Ministeren nævnte, at et af problemerne i forhandlingerne med Tyrkiet er manglende accept af Ankaraprotokollen, altså at 

Tyrkiet ikke kan acceptere toldunion og transport- og havnesamarbejde med Cypern. Forholdet til Cypern og Grækenland 

fortsætter med at spænde ben for optagelsesforhandlingerne, og vi mener, at EU har en stor del af ansvaret for den 

hårdknude, forhandlingerne er havnet i. Den tyrkiske premierminister accepterede i sin tid FN's plan for en løsning af 

konflikten på Cypern, men græsk-cyprioterne forkastede planen. Alligevel valgte man at optage et delt Cypern i EU, og det 

er nu en af barriererne i forhandlingerne.

Det er vigtigt at holde fast i, at udsigten til EU-medlemskab giver den tyrkiske befolkning tro på fremtiden. Men både EU’s 

vaklen og de nyere processer i Tyrkiet har været med til at sætte reformprocessen i Tyrkiet i stå, og det er uheldigt for 

begge parter ud fra både et sikkerhedspolitisk, kulturelt og demokratisk synspunkt. Vi har brug for Tyrkiet som bindeled til 

Mellemøsten, til konstruktiv dialog med Tyrkiets moderate islam og til at skabe robust økonomi og velfærd i Europa. Tyrkiet

har allerede siden 1963 haft privilegeret medlemskab af først EF og nu EU, så man kan jo ikke tilbyde Tyrkiet en 

mellemting. Nu er det fuldt medlemskab, vi forhandler om.

SF støtter flertallets forslag til vedtagelse, som jo ikke er en genopfindelse af den dybe tallerken, men fastholder os ved den

vedtagelse, der blev vedtaget i maj 2006.
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Kl.13:36  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Der er et par korte bemærkninger, og den første er fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:36  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Fru Hanne Agersnap nævnte jo mange spændende emner i sit indlæg, og jeg vil bare stille spørgsmål til ét område.

Fru Hanne Agersnap nævnte forsøget på at genforene Cypern, altså få afsluttet den ulovlige besættelse at Nordcypern 

siden 1974 og genforene den med den græsk-cypriotiske del. Jeg forstår det sådan, at SF synes, det ville være 

fuldstændig naturligt, hvis græsk-cyprioterne skulle overdrage den besatte del af landet til tyrkerne. Det var i hvert fald 

sådan, jeg udlagde det, og kan fru Hanne Agersnap sige noget om, hvad det er for nogle dele af aftalen, hun finder er særlig

fornuftige?

Det er jo velkendt, at græsk-cyprioterne syntes, det var træls, at de skulle dele deres nationalbankreserver, og at det var 

træls, at man skulle have en fælles beslutningsprocedure, som gjorde, at hver del af øen ville få lige 

beslutningskompetence ved ny lovgivning, og at man skulle dele præsidentmagten og alle de ting. Men kunne fru Hanne 

Agersnap prøve at uddybe, hvordan hun ser på nogle af de elementer i aftalen, som hun åbenbart mener er så fantastisk?
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg mener, det er vigtigt, at den løsning af Cypernproblemet i FN-regi, der blev forsøgt, bliver fastholdt, så problemet ikke 

fortsat er en barriere for udviklingen af EU. Jeg kender ikke historien så godt, at jeg kan sige, hvad forsøget præcis faldt på,

men det er uheldigt, at processen ikke er genoptaget, så vi får forhandlingerne i FN-regi og får løst problemerne, for det vil 

fortsat være en barriere for Tyrkiets optagelse, hvis samarbejdet med Cypern bliver blokeret.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jamen forstå mig ret. Jeg kan sagtens forstå, at man som socialist kan have den tilgang til spørgsmålet, at når halvdelen af

et land bliver besat af fremmede tropper, er det selvfølgelig de besatte, som udgør problemet. Det er jo et velkendt 

socialistisk synspunkt, vi har set det siden 1917 og frem til 1989 som et ganske anerkendt dogme, men jeg er bare 

overrasket over at se, at vi også i hr. Villy Søvndals nyreformerede socialistparti finder denne relativt totalitære tilgang til 

folkeretten. Men lad det ligge.

Et andet spørgsmål, som jeg synes det må være centralt for SF at svare på, er spørgsmålet om den folkelige deltagelse. Vi

har jo flere gange hørt folk fra SF insinuere, at man er tilhænger af folkeafstemninger, f.eks. forud for Lissabontraktaten, så 

derfor vil jeg gerne høre, om SF støtter Dansk Folkepartis forslag om, at uanset hvordan man kommer videre med 

forhandlingerne med Tyrkiet - men at man ønsker det - kan processen ikke afsluttes, i hvert fald ikke i Danmark, uden at 

danskerne høres ved en folkeafstemning. Er det et forslag, som socialisterne kan støtte?
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Kl.13:39  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:39  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Det kan vi ikke støtte, for det er ikke alle spørgsmål, der egner sig til en folkeafstemning. Forhold, der angår danskere, kan 

egne sig, men et EU-spørgsmål om optagelse af et nyt land egner sig ikke til en folkeafstemning. Vi mener, at det at sikre,

at Københavnerkriterierne opfyldes, er meget mere egnet som grundlag for beslutning om en optagelse.
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Kl.13:40  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe for en kort bemærkning.
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Kl.13:40  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Når man selv opfinder de historiske problemstillinger, man skal diskutere, så går det hele jo meget nemmere. Fru Hanne 

Agersnap undrede sig over, at hr. Morten Messerschmidt kun skelnede mellem sekulære og islamiske kræfter og ikke 

mellem demokratiske og udemokratiske kræfter. Jamen det er jo, fordi tyrkerne selv gør det. Det er jo sådan, de selv ser på

det, uanset på hvilken side af gærdet de står. Kemal Atatürk ville i 1920'erne skabe en sekulær nationalstat, hvilket er 

noget højest uislamisk. Og nu går det den modsatte vej. Nu vil Erdogan og Gül skabe en islamisk stat.

Men det er jo den modsætning, der tæller i Tyrkiet. Kemal Atatürk var så vist ikke nogen mønsterdemokrat, men den 

sekulære stat var hans hjertebarn. Men det, tyrkerne finder grundvæsentligt i den her sammenhæng, synes fru Hanne 

Agersnap altså er ligegyldigt.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Ja, for os er de vigtigste principper hensynet til, om det er demokratisk eller udemokratisk. Jeg anerkender, at 

diskussionen måske går på en anden led i Tyrkiet, men samtidig er der både demokratiske og udemokratiske tendenser på

begge sider, både i de islamiske bevægelser og i de sekulære bevægelser. Så jeg mener, at vi, hvis vi skal vurdere 

udviklingen i Tyrkiet, skal vurdere styrken af de demokratiske processer på begge sider.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jamen er det ikke faldet fru Hanne Agersnap ind, at der er en sammenhæng, som simpelt hen går på, at den sekulære 

nationalstat i modsætning til den religiøse stat er en forudsætning for demokratiet, og at når Tyrkiet i øjeblikket bevæger 

sig, ikke gradvist, men faktisk efterhånden i fuld galop imod en øget islamisering, så bevæger Tyrkiet sig faktisk dermed 

automatisk væk fra demokratiet?
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Nej, det er den sammenhæng, jeg ikke accepterer. Jeg mener, at det, der er vigtigt, er, at vi ser på de demokratiske 

kræfter, hvad enten de er islamiske eller sekulære, og vurderer styrken af de demokratiske kræfter. I den sekulære 

bevægelse er der udemokratiske kræfter, ligesom der er i den islamiske bevægelse.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Martin Henriksen for en kort bemærkning.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Martin Henriksen (DF):

Tak. Det var, fordi jeg bemærkede, at fru Hanne Agersnap sagde, at det her spørgsmål ikke egnede sig til en 

folkeafstemning i Danmark, fordi det ikke havde indflydelse på danske forhold. Men der vil jeg bare høre, om ikke fru Hanne 

Agersnap altså godt kan se, at det alligevel har det. For hvis vi kigger på den udvidelse, der har fundet sted imod øst, så 

har den jo eksempelvis medført en indvandring til Danmark fra de østeuropæiske lande. Derfor er det jo også nærliggende 

at tro, at såfremt Tyrkiet kom med i EU, ville det også medføre en øget tyrkisk indvandring til Danmark.

Jeg vil bare høre, om det ikke kunne give anledning til, at man så ville mene, at det også var et forhold, som danske 

vælgere kunne få lov til at tage stilling til.
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Kl.13:43  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:43  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

I sidste instans har alle internationale spørgsmål og samarbejder, Danmark indgår i, vel relevans for forhold i Danmark. Men

det er et spørgsmål om, hvorvidt det er af den karakter, at alle betingelserne og forudsætningerne omkring optagelse vil 

kunne forklares i Danmark. En folkeafstemning om det her spørgsmål i Danmark vil hurtigt blive en folkeafstemning for eller 

imod EU, og det ville være svært at fastholde fokus, når fokus er på optagelse af et andet land.
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Kl.13:44  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Martin Henriksen.
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Kl.13:44  
Kort bemærkning

Martin Henriksen (DF):

Der er jeg uenig. Jeg tror ikke, at en folkeafstemning i Danmark vil blive til et spørgsmål om for eller imod EU. Jeg tror, at 

det vil være en folkeafstemning for eller imod risikoen for en stor tyrkisk indvandring til Danmark. Det er jo meget reelt at 

spørge danskerne om det. Det synes jeg da i hvert fald det er, for Tyrkiet er et stort land, og kommer Tyrkiet med i EU, vil 

det få meget indflydelse, fordi det er et stort land. Qua sin befolkningssammensætning og sin størrelse vil det få meget 

indflydelse, specielt hvis Lissabontraktaten bliver vedtaget.

Derfor har det jo dels stor indflydelse på det, som man politisk beslutter i EU, som har konsekvens for Danmark, og dels vil

det også have effekt, hvis Tyrkiet f.eks. kom med i Schengen - fri bevægelighed ind over grænserne; at man kommer ind og

får fuld gavn af den fri bevægelighed. Det vil jo i den grad være et spørgsmål, om danskerne tør løbe risikoen for en stor 

tyrkisk indvandring til Danmark.

Hvis Socialistisk Folkeparti ikke mener, at der er noget at være bekymret for, kan man vel godt gå ud og argumentere for 

eller imod de synspunkter, man har, og så lade det være op til vælgerne i sidste ende at beslutte, om de synes, det er den 

rigtige vej at gå eller ej.
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Kl.13:45  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:45  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg vil godt sige, at vi ikke er bange for vælgerne. Vi kan sagtens gå ud og argumentere, men problemet er, om vi får en 

debat, der afspejler det afstemningstema, der bliver. For det kan blive sådan en trussel om en kæmpe indvandring, altså 

forskellige vurderinger af fremtiden, som vil være svære for befolkningen at vurdere på baggrund af sådan en 

optagelsestekst. F.eks. gælder det for de lande, vi senest har optaget, at Schengen jo er udskudt, og at der er betingelser 

kombineret med optagelserne. Det vil blive svært at vurdere, og så vil det blive sådan en slags: »hvem tror det ene, hvem 

tror det andet-kampagne.« Den kan være svær at få til at blive frugtbar.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Søren Krarup for en kort bemærkning.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg havde i søndags den spændende oplevelse at være inviteret til et møde hos Radikal Ungdom, hvor jeg diskuterede 

forsvarspolitik med hr. Morten Helveg Petersen. Det var meget hyggeligt og fredeligt, men på et tidspunkt kom vi naturligvis 

til at tale en del om Afghanistan, dvs. om muligheden for at Danmark med sin indsats dér kunne skabe et demokrati, hvad 

jeg betvivlede. Jeg får lyst til i forlængelse af det, fru Hanne Agersnap har sagt hidtil, at spørge hende: Vil fru Hanne 

Agersnap fortælle mig, om der findes noget muslimsk demokrati i denne verden?
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg kan ikke stå her på talerstolen og i tankerne gennemgå alle lande, men det kan godt være, at Tyrkiet er det nærmeste,

vi kommer. Jeg må indrømme, at jeg ikke lige kan få tænkt det igennem i denne pressede situation.
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Kl.13:47  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Søren Krarup.
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Kl.13:47  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Så vil jeg være så fræk at fortsætte med den spændende debat med de radikale unge mennesker, for der blev Tyrkiet 

nemlig også nævnt som eksempel på et demokrati, og der var jeg altså også så fræk at spørge dem: Kender I noget til 

Kemal Atatürk? Kender I noget til det, han foretog med Tyrkiet i 1923? Det var nemlig nok, kan man sige, et sekulært 

styre, men det var et militærdiktatur, dvs. at der var en ophævelse af enhver form for demokrati. Det havde aldrig eksisteret i

Tyrkiet, og det kom i hvert fald ikke til at eksistere i 1923. Og det eksisterer jo for så vidt heller ikke i dag.

Forholdet er jo, at 98 pct. af Tyrkiets befolkning er muslimer, og dog skal de af militærdiktaturet hensættes i en tilstand, 

hvor de ikke må have lov til at udtrykke det. Vil fru Hanne Agersnap ikke give mig ret i, at Tyrkiet heller ikke er noget som 

helst eksempel på et demokrati?

  

79

Kl.13:48  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Det er i hvert fald ikke et demokrati, som jeg ønsker det. Der mangler pluralisme, der mangler ytringsfrihed, 

menneskerettigheder; der er en masse problemer, som bl.a. er nogle af dem, man sætter op i processen og i debatterne 

med EU-Kommissionen med henblik på optagelse, sådan at Tyrkiet netop kan udvikle sig til det pluralistiske demokrati, 

som medlemsstaterne i EU er.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så har hr. Per Clausen bedt om en kort bemærkning.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Per Clausen (EL):

Jeg vil bare spørge fru Hanne Agersnap, om hun ikke er enig med mig i, at forsøget på at opstille en hovedmodsætning 

mellem de sekulære og de islamistiske i forhold til Tyrkiet jo netop skygger for den interessante debat, hr. Søren Krarup 

prøvede at rejse her til sidst, nemlig om, hvorvidt der foregår en demokratisk udvikling eller ej i Tyrkiet? Det, vi burde 

diskutere og interessere os for, burde jo være, hvordan vi udviklede demokratiet, hjalp de demokratiske kræfter i Tyrkiet 

med at udvikle demokratiet.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jo, og mange tak til spørgeren, fordi han formulerer det så pænt. Jeg prøvede netop at sige, at jeg synes, vi skal fokusere 

på, hvor de demokratiske bevægelser, de demokratiske holdninger er i Tyrkiet, og ikke på, hvor de islamiske og sekulære 

bevægelser er.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Næste ordfører er fru Helle Sjelle fra De Konservative.
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Kl.13:49  
Ordfører

(Ordfører)

Helle Sjelle (KF):

Det er jo ikke første og det er nok heller ikke sidste gang, vi på foranledning af Dansk Folkeparti skal diskutere et eventuelt 

tyrkisk medlemskab af EU. Der skal jo holdes liv i valgkampen, i hvert fald frem til juni måned, hvor der er valg til Europa-

Parlamentet. Men så kan man i hvert fald håbe, at det i det mindste stilner af derefter.

Jeg skal så også endnu en gang takke for anledningen til at gøre rede for Det Konservative Folkepartis holdning til den her 

sag.

I 2005 indledte EU optagelsesforhandlinger med Tyrkiet. Forud var gået mange års forberedelser og reformer i Tyrkiet, der 

ansøgte om medlemskab af EF allerede i 1987. Reformarbejdet går dog endnu flere år tilbage. Allerede i 1963 underskrev 

de seks EF-lande og Tyrkiet Ankaraaftalen. Den betød, at Tyrkiet skulle tilpasse sig EU’s indre marked, bl.a. ved at 

tyrkiske arbejdstagere under bestemte vilkår fik lov til at arbejde i de daværende EF-lande. Tyrkiet har altså længe 

orienteret sig mod EF og nu mod EU, hvilket har været årsag til betydelige ændringer af det tyrkiske samfund. Det er også 

sket i løbet af de her år.

Men der er slet ikke for os Konservative nogen tvivl om, at der endnu er langt igen for Tyrkiet. Københavnskriterierne er det 

væsentligste grundlag, som Kommissionen løbende vurderer Tyrkiet ud fra. Helt overordnet er der tre kriterier, nemlig det 

politiske, det økonomiske og kriteriet om overtagelse af EU’s samlede regelsæt. Det politiske kriterium kræver demokrati, 

retsstat, menneskerettigheder og beskyttelse af mindretal. Som nævnt af udenrigsministeren tidligere vurderer 

Kommissionen, at Tyrkiet i tilstrækkelig grad opfylder det kriterium. Alligevel er der dog i høj grad - og det vil jeg gerne slå 

fast - plads til forbedringer. Ytringsfrihed og religionsfrihed er gode eksempler på rettigheder, som endnu ikke beskyttes 

kompromisløst i det tyrkiske samfund. Det vil kræve en holdningsændring, som EU kan være med til at fremme.

I 2006 har EU også kritiseret Tyrkiet for ikke at leve op til det økonomiske kriterium. Det skyldtes stridighederne om 

Cypern, der har fået Tyrkiet til ikke at udvide toldunionen med EU til også at omfatte de nye medlemslande. EU’s kritik er 

ikke blot snak, men er blevet fulgt op af sanktioner. Dele af optagelsesforhandlingerne er simpelt hen stoppet, indtil EU i år 

vil genoverveje dem.

Det er altså efter vores opfattelse indlysende, at Tyrkiet mangler at levere en lang række resultater, før et medlemskab kan 

komme på tale. De mange år, Tyrkiet allerede har ventet, viser med al ønskelig klarhed, at EU ikke giver ved dørene. Ingen 

ønsker at forbarme sig over Tyrkiet, blot fordi landet har ventet længe. Jeg kan derfor heller ikke helt forstå Dansk 

Folkepartis store bekymring for forhandlingerne med EU. Tror Dansk Folkeparti virkelig, at Tyrkiet bliver lukket ind, før de 

lever op til Københavnskriterierne, bare fordi Tyrkiet skal med?

Som udenrigsministeren allerede tidligere har påtalt, vil Tyrkiet være et helt anderledes og vestligt samfund, hvis det på et 

tidspunkt til punkt og prikke opfylder de her krav. I Det Konservative Folkeparti bakker vi derfor fuldt op om regeringens og 

folketingsflertallets åbne og afventende holdning til optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet. Vi kan ikke på forhånd 

forudsige, hvorvidt landet på et tidspunkt ude i fremtiden vil leve op til EU’s fornuftige og nødvendige kriterier. Til gengæld 

kan vi sige, at Tyrkiet lige nu - lige nu, hvor vi står her - er et godt stykke fra at leve op til de kriterier og dermed også et 

godt stykke fra medlemskab af EU. Vi ønsker naturligvis ikke i Det Konservative Folkeparti - og det vil jeg gerne 

understrege - at Tyrkiet bliver medlem af EU, før landet er klar til EU og EU er klar til Tyrkiet. 

  

87

Kl.13:53  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:53  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg synes, at det er meget skarpsindigt lige til sidst at få slået fast, at Tyrkiet ikke kan blive medlem af EU, før Tyrkiet er 

klar! Jeg går ud fra, at det må være et krav, der gælder for alle europæiske lande, ellers ville der i hvert fald være noget 

mærkeligt over det, og derfor er det måske i virkeligheden også lidt overflødigt at gentage det og gøre det til et så 

gennemgående argument i hele sin retorik.

Jeg tror så aldrig, at Tyrkiet bliver medlem, fordi Tyrkiet i øjeblikket bevæger sig i den helt gale retning. Landet er i gang 

med en islamisering fra top til bund, og det er i virkeligheden det, der er det dybt bekymrende, for hvordan reagerer Tyrkiet 

på de forhandlinger, der i øjeblikket finder sted? Sagen er jo den, at hvis man orienterer sig i de tyrkiske medier, i den 

tyrkiske debat, kan man se, at de krav, som EU stiller til Tyrkiet med hensyn til ligestilling, menneskerettigheder, 

demokrati, ytringsfrihed osv., helt generelt for mange tyrkere virker som en rød klud i ansigtet. De betragter det nærmest 

som en fornærmelse mod den nationale stolthed.

Derfor er spørgsmålet ikke så meget, om Tyrkiet nogen sinde bliver medlem - det tror jeg faktisk aldrig nogen sinde sker - 

men derimod, hvilken skadevirkning det har på samarbejdet og naboskabet mellem EU og Tyrkiet, at man bliver ved med at

bilde folk ind, at de kan få noget, som de tydeligvis ikke selv vil levere det nødvendige for at gøre sig klar til at få.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Helle Sjelle (KF):

Det er åbenbart overhovedet ikke overflødigt, at vi skal gentage det gang på gang, for det lader jo ikke til, at Dansk 

Folkeparti har forstået budskabet, men vi gentager det gerne en gang til: Vi mener ikke, at Tyrkiet skal være medlem af 

EU, før Tyrkiet er klar til EU, og før EU er klar til Tyrkiet. Det vil sige, at Tyrkiet skal leve op til de krav, der bliver stillet. Det 

er det, der er budskabet herfra, og det vil det også være de næste gange, Dansk Folkeparti rejser de her debatter om 

Tyrkiets udvikling.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg er ked af at have stillet et spørgsmål uden for det på forhånd skrevne manuskript, men jeg vil alligevel gerne gentage 

det.

Lad os nu lade være med at fokusere på, om Tyrkiet kommer med eller ej. Lad os nu fokusere på, hvilken betydning det har

for Tyrkiet, at man bliver ved med at sige til tyrkerne, at de på et eller andet tidspunkt, når de opfylder kriterierne, kommer 

med, og at man så bliver ved med at komme med nye kriterier. Lad os prøve at fokusere på, hvordan det bliver modtaget i 

den tyrkiske offentlighed og den tyrkiske debat, at man hele tiden stiller krav, som jo i hvert fald i forhold til kønnenes 

ligestilling, demokrati, ytringsfrihed - i parentes bemærket Muhammedtegninger - og en lang række andre ting bliver 

betragtet som en fornærmelse, altså som noget, der gør, at de bevæger sig længere væk fra EU. Er det noget, der fremmer

den broderlighed imellem Danmark og EU og Tyrkiet, som Det Konservative Folkeparti og sådan set også Dansk Folkeparti

gerne vil have, eller er det i virkeligheden noget, der gør, at parterne rykker længere væk fra hinanden?

Jeg håber, at fru Helle Sjelle kan bevæge sig lidt ud over det, hun sagde i sin ordførertale, og også svare på det, som jeg 

spørger om.
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Kl.13:56  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:56  
Kort bemærkning

Helle Sjelle (KF):

Det kan nogle gange være lidt svært, fordi spørgsmålene går i alle mulige og umulige retninger, men jeg skal dog gøre mit 

bedste.

Jeg synes bestemt ikke, at EU skal lade være med at stille krav eller stille Tyrkiet i udsigt, at de eventuelt på et tidspunkt 

kan blive medlem. Jeg synes bare også, at det er nødvendigt og væsentligt at sige til Tyrkiet: Der er nogle krav, som I bliver

nødt til at leve op til, og de krav slækker vi ikke på, heller ikke selv om I synes, at det er nogle besværlige krav; hvis I vil 

være med i det her fællesskab, så er der nogle krav, som I er nødt til at leve op til.

Hvis Tyrkiet, og det synes jeg da er væsentligt, vælger at sige, at de ikke vil leve op til kravene og ikke vil være med, er det 

jo Tyrkiets valg. Det er jo ikke sådan, at vi fra EU siger, at vi under alle omstændigheder vil have Tyrkiet med. Det er da i 

høj grad også op til dem selv, om de ønsker at leve op til de krav.
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Kl.13:57  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Næste ordfører er hr. Niels Helveg Petersen, Radikale.
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Kl.13:57  
Ordfører

(Ordfører)

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg vil gerne starte med at sige tak til udenrigsministeren. Jeg var meget enig i de betragtninger, som udenrigsministeren 

fremførte. Og lad mig sige med det samme, at jeg og Det Radikale Venstre selvfølgelig kan stemme for det af hr. Michael 

Aastrup Jensen fremsatte forslag til vedtagelse, som er genbrug, men som jo på en udmærket måde stadig væk er rigtigt.

Det er sagt hele vejen igennem i denne debat: Tyrkiet opfylder i dag ikke betingelserne for medlemskab. Tyrkiet opfylder 

ikke Københavnskriterierne, og det ved tyrkerne godt selv; det ved man selvfølgelig, det ved vi i EU. Og først når Tyrkiet 

opfylder Københavnskriterierne, kan der blive tale om medlemskab. Det vil sige, at det Tyrkiet, der engang bliver medlem, er

et andet Tyrkiet end det, vi kender i dag.

Så vil jeg føje til, at man jo ikke altid skal se vanskelighederne. Man skal også se mulighederne, og man skal ikke mindst 

se på de muligheder, der ligger i et tyrkisk medlemskab i forhold til at stabilisere et af de mest urolige hjørner i verden. Et 

Tyrkiet, der opfylder Københavnskriterierne, er medlem af EU og er medlem af NATO, kan have en i høj grad stabiliserende 

rolle at spille i dette urolige hjørne af verden. Bl.a. kan det også have betydning for udviklingen i Mellemøsten, da Tyrkiet jo 

traditionelt, på trods af at det altså overvejende er et muslimsk land, har et rigtig godt forhold til Israel.

Perspektivet om EU-medlemskab er en stor støtte til de kræfter i Tyrkiet, der ønsker demokratisering og ønsker 

modernisering af det tyrkiske samfund. At smække døren i for Tyrkiet ville have meget negative følger for den politiske, 

demokratiske udvikling i Tyrkiet, det er jeg helt overbevist om. Og lad mig så sige, at vi aldrig her i Danmark har afholdt 

folkeafstemninger, når vi skulle optage nye medlemmer i EU, og det synes jeg heller ikke kan komme på tale, når det 

drejer sig om Tyrkiet.

Så undrede jeg mig over en enkelt bemærkning fra hr. Jesper Langballe i debattens forløb. Hr. Jesper Langballe sagde, at 

historien bevæger sig langsomt. Jeg må altså sige, at min oplevelse af historiens gang inden for de sidste 18 år, siden 

1990, ikke er, at historien har bevæget sig langsomt, men at historien har bevæget sig utrolig hurtigt. Især når det drejer 

sig om udvidelse af de vesteuropæiske institutioner, især når det drejer sig om udvidelsen af EU og udvidelsen af NATO, 

har vi igennem de sidste 18 år oplevet en revolutionær udvikling i Europa. Europa ser i dag fuldstændig anderledes ud, end 

det gjorde i 1990, da kommunismen brød sammen, så jeg undrede mig lidt over den, synes jeg, historieløse betragtning.
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Kl.14:01  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.14:01  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Hr. Helveg Petersen omtalte den positive udvikling i Tyrkiet, som den igangværende optagelsesproces har afstedkommet. 

Der vil jeg bare gerne spørge, om hr. Niels Helveg Petersen betragter det som entydigt positivt for det tyrkiske demokrati, at

det parti, AKP, hvis program og ledelse er blevet kendt i strid med forfatningens sekulariseringsprincipper, tordner frem. 

Ved de seneste valg, parlamentsvalg, præsidentvalg og forventelig også på søndag til lokalvalg, har det pågældende parti 

vundet mere og mere terræn. Og når partiet samtidig altså ved forfatningsdomstolen er blevet kendt i strid med de 

demokratiske grundprincipper i Tyrkiet selv, er det så udtryk for, at Tyrkiet bevæger sig i den rigtige retning?
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Kl.14:02  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:02  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg sagde faktisk ikke noget om den positive udvikling i Tyrkiet. Jeg sagde, at det ville være et tilbageslag for de 

progressive kræfter i Tyrkiet, hvis EU smækkede døren i for næsen af Tyrkiet. Det var det, jeg sagde.

Udviklingen i Tyrkiet er ikke entydigt gået i den rigtige retning. Der sker mange ting i Tyrkiet, som er positive, og ikke 

mindst skal vi være opmærksomme på, at tyrkisk økonomi altså er en meget, meget stærk og meget levende økonomi, der

jo helt og fuldt lever op til de krav, man økonomisk set kan stille til et medlem af EU.

Men det er ikke entydigt positivt. Der er store spændinger i Tyrkiet, og der er undertiden tilbageslag. Jeg kan jo bare ikke 

se, at det skulle være noget specielt tilbageslag, at den tyrkiske højesteret blander sig i det her og siger, hvad de mener 

om regeringspartiet. Det er da tværtimod et udtryk for en vis styrke, for demokratisk styrke, at der er en domstol, der kan 

gå på tværs af den siddende regering. Det er jo et princip, vi jo altså også hylder i Danmark, selv om det ikke står i den 

danske grundlov.
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Kl.14:03  
Kort bemærkning
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F 24  Om udviklingen i Tyrkiet

Af Morten Messerschmidt (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Peter

Skaarup (DF)

Til udenrigsministeren

Per Stig Møller (KF)

Samling:  2008-09

Status:  Foretaget

 

Vis alle indlæg
Ordførertaler

Forhandlinger

Møde nr.70, torsdag 26.03.2009

Vil udenrigsministeren redegøre for den aktuelle udvikling i Tyrkiet, herunder de interne kampe mellem den islamiske regering og de 

sekulære kræfter, og i det lys give sin vurdering af, om udenrigsministeren finder, at Tyrkiet bevæger sig i retning af eller væk fra EU?

Vis oversigt over samtlige taler

0

  
Kort bemærkning

Det næste punkt på dagsordenen er:

13) Forespørgsel nr. F 24:

Forespørgsel til udenrigsministeren:

Vil udenrigsministeren redegøre for den aktuelle udvikling i Tyrkiet, herunder de interne kampe mellem den islamiske 

regering og de sekulære kræfter, og i det lys give sin vurdering af, om udenrigsministeren finder, at Tyrkiet bevæger sig i 

retning af eller væk fra EU?

Af Morten Messerschmidt (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard 

(DF) og Peter Skaarup (DF).

(Anmeldelse 13.01.2009. Fremme 20.01.2009).
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Kl.11:43  
Kort bemærkning

Formanden:

Den første, der får ordet, er hr. Morten Messerschmidt som ordfører for forespørgerne for at begrunde forespørgslen. 

Værsgo.
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Kl.11:43  
Kort bemærkning

Begrundelse

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand. Efter at have gennemgået nogle af de fatale konsekvenser af allerede gennemførte udvidelser vender vi altså 

blikket imod en af de nok mest opsigtsvækkende forhandlinger, som i øjeblikket pågår med et land, som ønsker 

medlemskab af EU, nemlig Tyrkiet. Jeg og Dansk Folkeparti er af den opfattelse, at det fra starten af har været en fatal 

misforståelse overhovedet at indlade sig på optagelsesforhandlinger med et land, der kulturelt, politisk, historisk og på 

mange andre områder afviger så mærkbart fra kernelandene, fra medlemslandene i EU, at vi nærmest dagligt oplever 

forskellene, konflikterne, problemerne ved at skulle få to så forskellige størrelser til overhovedet at passe sammen, og at det

i virkeligheden i højere grad fører til, at de to parter så at sige flytter sig bort fra hinanden, end det, der oprindelig var tanken:

at man skulle forsøge at forene.

Vi har et godt samarbejde med Tyrkiet i Europarådet og i NATO og i andre sammenhænge, men de fleste vil efterhånden 

kunne se, at det, der foregår i øjeblikket i Tyrkiet, er en regulær islamisering, hvor AK-partiet med premierminister Erdogan 

og præsident Gül i spidsen område for område - undervisningssektoren, administrationen, justitsvæsenet og en lang række

andre sektorer - er i gang med en islamisering af landet, som hverken er til Tyrkiets fordel eller til EU’s fordel. Det er derfor 

vores opfattelse, dels at vi i Folketinget løbende skal have en debat om, hvordan udviklingen i Tyrkiet nu engang er, dels at 

regeringen bør tilsikre, at uanset hvad der sker, vil Tyrkiet aldrig kunne blive medlem af EU, uden at danskerne bliver spurgt 

ved en folkeafstemning, dels at man skal overveje, om det overhovedet er fornuftigt i forhold til relationen Tyrkiet og EU 

imellem at fortsætte med forhandlingerne.

Det er på den baggrund, at vi ønsker den her forespørgsel.
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Kl.11:45  
Kort bemærkning

Formanden:

Ja tak. Så er det udenrigsministeren til besvarelse.
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Kl.11:46  
Ordfører

Besvarelse

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

EU har haft optagelsesforhandlinger med Tyrkiet siden 2005. Reformtempoet i landet har været svingende - det er der ingen

grund til at lægge skjul på - men den tyrkiske regering har som sin erklærede målsætning at tilnærme Tyrkiet EU og EU's 

standarder. Det vil jo selvsagt være i både EU's og Danmarks interesse, så det er en proces, som vi støtter.

Ifølge den tyrkiske forfatning er Tyrkiet et sekulært samfund med en klar adskillelse mellem stat og religion. 

Regeringspartiet, AKP, har islamiske rødder, men det afviser selv at være islamisk orienteret. Det er sandt, at der i det 

tyrkiske samfund er kredse, der frygter, at AKP-regeringen bevæger landet væk fra princippet om adskillelse af stat og 

religion. AKP lægger selv vægt på, at Tyrkiets strategiske orientering er mod Europa, og partiet har, siden det kom til 

magten i 2002, arbejdet for landets tilnærmelse til EU. Det registrerede vi jo navnlig i perioden fra 2002 til udgangen af 

2005, hvor reformtempoet var særlig højt.

AKP fik ved det seneste valg i 2007 cirka 46 pct. af stemmerne, og partiet fortsatte på det grundlag med at have 

regeringsansvaret. Desuagtet har domstolene været opmærksomme på AKP's islamiske rødder for at sikre, at Tyrkiet 

forbliver sekulært. Sidste år behandledes således en sag imod AKP, og den meget omtalte lukningssag mod AKP kostede

jo rent faktisk meget politisk energi og opmærksomhed og satte reformtempoet ned i forhold til det, som EU forlangte.

Men sagen blev afsluttet i 2008, ved at den tyrkiske forfatningsdomstol konkluderede, at AKP havde været centrum for 

antisekulære aktiviteter, men domstolene undlod at skride til lukning at partiet. Sagen tydeliggjorde konflikten mellem stat 

og religion i det tyrkiske samfund, og den satte som sagt reformprocessen i stå i en lang periode. Og så vil jeg selvfølgelig 

gerne tilføje, som jeg også sagde dengang, at partilukninger i et demokrati bør være noget ganske exceptionelt og være i 

overensstemmelse med Venedigkriterierne, som Europarådet jo arbejder med. Siden lukningssagen i 2008 har valgkampen 

op til lokalvalget den 29. marts 2009 igen afledt opmærksomheden noget fra EU-processen.

Grundlaget for EU's optagelsesforhandlinger med Tyrkiet er som bekendt Københavnskriterierne og den opstrammede 

forhandlingsramme, som er fastlagt af Rådet for Den Europæiske Union. Den danske holdning til optagelsesforhandlinger 

med Tyrkiet er klar, og den har jo også et bredt flertal i Folketinget bag sig og blev bekræftet den 2. maj 2006. 

Målsætningen er et tyrkisk medlemskab af EU, men forhandlingerne er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på 

forhånd, og hvor der også skal tages hensyn til EU's evne til at optage nye medlemmer på det tidspunkt, hvor beslutningen 

skal træffes. Tyrkiet kan først blive medlem af EU, når alle betingelser for medlemskab er opfyldt og EU altså er klar.

Europa-Kommissionen konkluderede i den seneste fremskridtsrapport for Tyrkiet fra november 2008, at landet har forbedret 

sin evne til at leve op til forpligtelserne ved et EU-medlemskab. Tyrkiet opfylder fortsat, siger Kommissionen, i tilstrækkelig 

grad det politiske Københavnskriterium.

Der er sket visse fremskridt i forhold til ytringsfriheden, bl.a. gennem en ændring af artikel 301 i straffeloven, og forholdene 

for de ikkemuslimske trossamfund er forbedret gennem vedtagelse af lov om stiftelser, men implementeringen af 

reformtiltagene halter desværre bagefter i flere tilfælde.

På det udenrigspolitiske område fremhævede Kommissionen i øvrigt Tyrkiets aktive rolle i særlig Mellemøsten og 

Kaukasus, hvor der jo er bevægelse i positiv retning.

EU-Kommissionen peger på, at en væsentlig udfordring for Tyrkiet er at få gennemført en forfatningsreform og en reform af 

justitsvæsenet. Derudover skal Tyrkiet fremme menneskerettighederne, bl.a. ytringsfriheden og religionsfriheden, og den 

civile kontrol med militæret skal styrkes.

Tyrkiet lever desuden endnu ikke op til sine forpligtelser i henhold til den såkaldte Ankaraprotokol. Den protokol udvider sin 

toldunion mellem EU og Tyrkiet til også at omfatte de nye EU-medlemslande, herunder Cypern. Tyrkiet har endnu ikke 

ophævet sine restriktioner på transport- og havnefaciliteter i forhold til Cypern. EU blev i 2006 enig om, at dette skulle have 

konsekvenser, og det blev bl.a. besluttet, at 8 ud af de 35 forhandlingskapitler skulle fastfryses. EU vil tage spørgsmålet om

Ankaraprotokollen op til fornyet overvejelse til efteråret 2009. Tyrkiet modsætter sig gennemførelse af Ankaraprotokollens 

forpligtelser, fordi de ikke ønsker at tage et skridt, som de mener kan tolkes som en de facto tyrkisk anerkendelse af 

republikken Cypern.

I den seneste tid er der sket både fremskridt og tilbageskridt. Et helt nyt og positivt fremskridt er åbningen af en ny kurdisk 

tv-kanal på nationalt tv, TRT 6. Men på andre punkter er der i 2008 efter alt at dømme sket tilbageskridt, f.eks. har nogle 

ngo'er rapporteret om flere sager vedrørende tortur og mishandling i 2008 end året før. Det er selvfølgelig meget alvorligt, og 

det må den tyrkiske regering få rettet op på.

Alt i alt står Tyrkiet således over for en række udfordringer, der skal tackles, inden landet overhovedet kan komme i 

betragtning som medlem af EU. Men skulle Tyrkiet få gennemført alle disse reformer, få gennemført hele den proces, som 

vi forlanger af Tyrkiet, og som Tyrkiets regering selv er indstillet på at gennemføre, og skulle Tyrkiet så derigennem blive 

klar til EU og EU samtidig blive klar til Tyrkiet, så er det givet, at Tyrkiet jo til den tid vil være et helt andet land end det, vi 

kender i dag, og som Dansk Folkeparti altid forholder sig til. Så vil de forhold, som Dansk Folkeparti med megen ret 

anfægter, nemlig være fortid.

Den tyrkiske regering har tilkendegivet, at den ønsker at sætte fart på EU-reformprocessen efter lokalvalget den 29. marts. 

Premierminister Erdogan har udnævnt en ny EU-chefforhandler, som kan koncentrere sig om EU-udvidelsesforhandlingerne 

og virke som en indpisker i reformprocessen, således at disse fejl og mangler bliver rettet hurtigere. Og det vil jo så 

forhåbentlig bidrage til at skabe et nyt momentum.

Ifølge AKP-regeringen selv vil et af de første tiltag efter lokalvalget være at skabe enighed om forfatningsændringer, og det 

kan vi jo kun tilskynde den tyrkiske regering til at gøre. EU er i løbende dialog med Tyrkiet, bl.a. i forbindelse med EU-

optagelsesprocessen. Danmark har også tætte bilaterale kontakter til landet, og under mit besøg i Tyrkiet sidste år 

drøftede jeg naturligvis bl.a. optagelsesforhandlingerne med udenrigsministeren, Babacan. Et af de punkter, jeg lagde vægt 

på, var vigtigheden af at få fart på reformprocessen, især reformer relateret til menneskerettighederne.

Lad mig så slå fast: Tyrkiets vej mod EU er lang og besværlig. Tyrkiet skal gennemføre en omfattende reformproces. Det 

centrale er, at Tyrkiet selv ønsker en tilnærmelse til EU. Det er også i både EU's og Danmarks interesse, at Tyrkiet udvikler

sig i retning af EU. Kommer landet igennem de nødvendige reformer, vil det være et helt andet land, end vi kender i dag. 

Men det vil tage mange år, før Tyrkiet når det punkt, og det vil først være til den tid, vi skal tage endelig stilling til et tyrkisk 

medlemskab af EU.

Her og nu har vi fokus på Tyrkiets tilnærmelse til EU og den tyrkiske reformproces, og det er en reformproces, vi alle, også 

Dansk Folkeparti, naturligvis må være interesseret i fortsætter og accelererer.
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Kl.11:53  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak til udenrigsministeren for besvarelsen.

Så går vi til forhandlingen, og den første, der får ordet, er hr. Morten Messerschmidt som ordfører for forespørgerne.
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Kl.11:53  
Kort bemærkning

Forhandling

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand. Hvorfor minder udenrigsministerens ord mig slående om Chamberlains betragtninger efter sin fredsaftale med

Hitler, peace in our time, troen på, at blot man har et papir, hvorpå der står fred, så får man fred? Det gør de, fordi det er 

præcis den samme situation, vi befinder os i med hensyn til den tyrkiske regering, som naturligvis alt andet lige er et noget

mere venligt stemt regime end det, som Chamberlain havde indgået en aftale med.

Man tror, hvis man skal blive i sprogbruget, på unifying i vores tid, på forening i vor tid med noget, som grundlæggende er 

fuldstændig uforeneligt. Og jeg undrer mig over, at udenrigsministeren næsten ikke, for ikke at sige slet ikke, svarer på den

del af forespørgslen, som handler om, hvorvidt Tyrkiet i øjeblikket bevæger sig bort fra EU eller i retning af EU. Han berører 

overhovedet ikke den islamiseringsproces, som i øjeblikket er i gang under AK-regeringen - ud over dommen fra højesteret. 

Udenrigsministeren berører selvfølgelig forfatningsændringen og siger, at den er positiv. Men er det ubetinget positivt, at AK-

regeringen som led i sit islamiske kvindesyn nu mener, at kvinder skal ind i en særlig bestemmelse i forfatningen, som 

handler om sådan særlig beskyttelsesværdige grupper, herunder børn, handicappede og lignende?

Er det i virkeligheden ikke et forslag, som ligger fuldstændig i forlængelse af det, vi for få år siden hørte fra samme Erdogan,

om sex uden for ægteskab, der også skulle være kriminelt, forudsat at man altså var gift med en anden? Det er fuldstændig

den samme islamiske tankegang, som vi her ser fra Erdogans parti, som når Erdogan udsteder censurforbud mod 

videnskabelige magasiner, der bringer et billede af Charles Darwin på forsiden, fordi han efter regeringens opfattelse har 

været grundlaget for den kreationisme, som man betragter som i strid med islam. Eller hvorfor nævner man ikke de 254 

journalister, som alene sidste år blev retsforfulgt af regeringen, heraf 44 alene efter den artikel 301, som udenrigsministeren 

nævner, men som det tyrkiske retsvæsen altså stadig væk forholder sig til, bruger, anvender, sigter og dømmer folk efter?

Tyrkiet er på vej væk fra EU. Man har ligestillet de islamiske og de sekulære skoler, når det kommer til optag på 

universiteterne. Man har fjernet det gamle forbud mod det islamiske hovedtørklæde, som går helt tilbage til kemalismens 

start, helt tilbage til tiden lige efter første verdenskrig. Man har på linje med det, der foregår i alle andre muslimske lande, 

valgt at forbyde restauranter at udskænke alkohol i 62 ud af Tyrkiets 81 provinser. Område for område minder Tyrkiet mere 

om det Mellemøsten, vi kender, end om det EU, vi nu engang er.

Derfor er vi i Dansk Folkeparti voldsomt skeptiske over for at fortsætte den optagelsesproces, man har sat i gang. Og vi 

insisterer på, at hvis man vil dette ideologiske projekt, må det i det mindste sikres, at befolkningerne får det endelige ord. 

Lige så vel som at præsident Sarkozy i Frankrig har lovet franskmændene en folkeafstemning, bør den danske regering 

også love danskerne, at hvis man fortsætter med dette hovedløse projekt, jamen så bliver det danskerne, der får den 

endelige afgørelse ved en folkeafstemning. Det er det eneste rigtige.

Jeg skal derfor her indledningsvis på vegne af Dansk Folkeparti fremføre følgende:

Forslag til vedtagelse 

»Folketinget konstaterer, at Tyrkiet med sit historiske, politiske og kulturelle baggrund afviger mærkbart fra de øvrige af 

EU’s medlems- og ansøgerlande. Endvidere konstaterer Folketinget, at Tyrkiet igennem de seneste år har gennemgået en 

udvikling væk fra det sekulære udgangspunkt, idet der henvises til forholdene for minoriteter, for ytringsfriheden, for 

ligestillingen og for demokratiet.

På den baggrund opfordrer Folketinget regeringen til i EU at modarbejde processen med henblik på optagelse af Tyrkiet i 

EU og kræver, at regeringen som led i en eventuel optagelse af Tyrkiet som medlem af EU udskriver folkeafstemning 

herom.«

(Forslag til vedtagelse nr. V 48).

Tak, formand.
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Kl.11:58  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak. Dette oplæste forslag til vedtagelse vil indgå i Folketingets videre forhandlinger.

Jeg skal her udsætte mødet. Mødet genoptages kl. 13.00.
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Kl.11:58  
Kort bemærkning

:

Mødet er udsat. (Kl. 11:58).
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Kl.13:06  
Kort bemærkning

Forhandling

Formanden:

Mødet er genoptaget.

Vi er ved forhandlingen, og den næste ordfører under F 24 er hr. Michael Aastrup Jensen. Værsgo.

  

Vis alle (6) indlæg i denne gruppe
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Kl.13:07  
Ordfører

(Ordfører)

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg vil indledningsvis gerne have lov til at slå fast, at i spørgsmålet om Tyrkiets mulige optagelse i EU, er der faktisk 

opstillet en lang række helt specifikke krav, og før de er opfyldt, kan der på ingen måde blive tale om et tyrkisk EU-

medlemskab. Som det ser ud i dag skal tyrkerne flytte sig endog meget langt, hvis de på nogen måde skal gøre sig 

forhåbninger om at blive en del af Den Europæiske Union. Det er min og Venstres opfattelse, at Tyrkiet, som vi kender det i

dag, langtfra er parat til at blive en del af EU. Jeg vil godt have lov til at advare imod, at Dansk Folkeparti får lov til at kapre 

debatten for at gøre den til et spørgsmål om, hvorvidt Tyrkiet anno 2009 skal være EU-medlem. Det spørgsmål er jo 

fuldstændig uaktuelt.

Denne forespørgselsdebat er en ud af efterhånden mange debatter, hvor vi kan få lov til at høre på Dansk Folkepartis 

evindelige klagesang om, at EU er så og så dårligt, og at vi i virkeligheden ville være meget bedre tjent med en høj mur 

omkring Danmark, der kan holde omverdenen på behørig afstand. Det er som at høre en meget dårlig lp-plade, hvor 

pickuppen desværre er kørt fast i samme rille, og på pladecoveret blomstrer partiets spidskandidat til 

europaparlamentsvalget, en mand, der er så utilfreds med EU, at han partout må have et fast sæde i dets parlament. Vi 

befinder os med andre ord midt i hr. Morten Messerschmidts valgkamp, og her er spørgsmålet om Tyrkiet blot endnu et 

stykke valgflæsk, som han langer over disken til vælgerne.

Vi kan bruge Tyrkiet, men set i den sammenhæng er Tyrkiets behov for EU langt, langt større. Tyrkiet ligger som bekendt 

på grænsen mellem Europa og Asien. Af den grund har landet enorm strategisk betydning, især sikkerhedspolitisk, men 

også med hensyn til energiforsyning og handel i øvrigt. Samtidig indtager Tyrkiet en nøglerolle som diplomatisk bindeled 

mellem de stridende parter i Mellemøsten. Landet har bl.a. spillet en meget aktiv rolle i forsøget på at mægle mellem 

Syrien og Israel. Endelig er Tyrkiet en regional magtfaktor, der er med til at værne os og de øvrige lande i Mellemøsten mod

Irans islamiske terrorregime.

Men selv om Tyrkiet måske er lidt af en duks set i mellemøstlig sammenhæng, befinder landet sig stadig rigtig langt nede 

på den demokratiske skala. Der er meget langt op for overhovedet at nærme sig det niveau, som landet skal befinde sig på,

før et tyrkisk medlemskab af EU bliver realistisk. Listen over Tyrkiets fejl og mangler er alenlang, og Dansk Folkepartis 

ordfører har vi allerede hørt remse op af denne liste igen og igen, og det vil han sikkert gøre igen under debatten. Men jeg 

skal nok spare Tinget.

Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at vi i Venstre, eller for den sags skyld i EU generelt, vil se stort på Tyrkiets 

stribevis af brud på elementære menneskerettigheder eller er ligeglade med, at landet ikke efterlever internationale 

konventioner og aftaler - på ingen måde. Hvis Tyrkiet nogen sinde skal gøre sig forhåbninger om at blive en del af det gode 

selskab, skal tyrkerne og deres ledere virkelig lægge sig i selen, for de har meget, meget lang vej igen, før de er egnede til 

at blive lukket ind i varmen. Som jeg sagde indledningsvis, er EU’s principper klippefaste, dem kan der ikke forhandles om. 

På den baggrund vil jeg gerne på vegne af Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale

Venstre og Liberal Alliance fremsætte følgende:

Forslag til vedtagelse

»Folketinget bekræfter sin vedtagelse V 66 af 2. maj 2006.«

(Forslag til vedtagelse nr. V 49).

Hvis nu ikke alle tilstedeværende ved, hvad det egentlig var, vi vedtog i 2006, vil jeg gerne lige læse det op som en 

servicemeddelelse. Det var følgende:

»Folketinget konstaterer, 

- at forhandlingerne med Tyrkiet om medlemskab af Den Europæiske Union er indledt,  

- at grundlaget er Københavnskriterierne og en opstrammet og forsvarlig forhandlingsramme som fastlagt af Rådet for Den 

Europæiske Union på mødet den 3. oktober 2005, 

- at målsætningen er tyrkisk medlemskab af EU, men at forhandlingerne er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på 

forhånd, og hvor der også skal tages hensyn til EU's evne til at optage nye medlemmer (absorptionskapacitet). Folketinget 

opfordrer regeringen til fortsat at medvirke til at sikre en stram og forsvarlig forhandlingsproces med Tyrkiet.«
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Kl.13:11  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak. Vi har jo i formandskabet indført den praksis, at man ikke nødvendigvis læser et forslag til vedtagelse op, efter at 

ordføreren netop har læst det op - sådan har det jo været før - men for en god ordens skyld vil jeg gøre det her, for nu er der 

to oplæste forslag: det gamle og det nye. Jeg vil godt læse det op, for det er rimelig kort. Det, som Venstre, 

Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance har som

forslag til vedtagelse, lyder:

»Folketinget bekræfter sin vedtagelse V 66 af 2. maj 2006.«

Det er det forslag til vedtagelse, der indgår i de videre forhandlinger.

Der er ønsker om korte bemærkninger, og det er først hr. Morten Messerschmidt. Jo
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Kl.13:12  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Først må der være grund til at takke hr. Michael Aastrup Jensen om ikke andet så i hvert fald for hans opfindsomhed i 

forhold til at skrive ordførertaler. Under den tidligere debat hørte vi lidt om Morten Korch, og nu skal vi høre om hans lp-

samling. Jeg er da næsten glad for, at vi har begrænset det til to debatter i dag.

Dernæst vil jeg høre: Når nu man fra det her store flertal af partiers side vælger at trække en vedtagelse fra den 2. maj 2006

frem, altså en næsten 3 år gammel vedtagelse, vidner det så i virkeligheden ikke om, at man fra de partiers side 

overhovedet ikke interesserer sig for, hvad der foregår i Tyrkiet? For der er jo netop sket helt elementært graverende ting i 

Tyrkiet inden for de sidste 2-3 år. AK-partiet, altså regeringspartiet, er blevet kendt i strid med forfatningen, og der er en 

omfattende islamisering af samfundet i gang. Alle de ting vælger japartierne overhovedet ikke at tage stilling til, næ, man 

holder fast i det, man vedtog i 2006, og så kan alt det andet åbenbart være ligegyldigt.
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Kl.13:13  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:13  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Nu tror jeg ikke, at Dansk Folkepartis EU-ordfører helt kan lægge mig i munden, at jeg ikke havde en rimelig skarp kurs 

over for et eventuelt kommende EU-medlemskab for Tyrkiet. Det var også derfor, at jeg som en servicemeddelelse læste 

vedtagelsen fra 2006 op, hvis nu nogen skulle have glemt den, for der siger vi jo, at det er en åben proces - resultatet er 

ikke givet på forhånd - at regeringen skal føre en stram og forsvarlig forhandlingsproces osv. 

Det er altså ord, hvor vi klart siger, at Københavnskriterierne skal opfyldes fra Tyrkiets side, at man generelt skal stramme 

op i forhold til demokratiske spilleregler osv. Det sagde vi allerede dengang, og det er der selvfølgelig ikke ændret ved; det 

mener vi stadig væk, og dermed har vi også sagt, at vi ikke mener, at Tyrkiet er i mål endnu. Og som jeg også sagde i 

ordførertalen, mener vi faktisk fra Venstres side, at der er rigtig lang vej til målstregen endnu.

Så er der selvfølgelig to måder, man kan gribe det an på: Skal vi så bare lade være med at tænke mere over det, eller skal 

vi prøve at holde dem på sporet og kæmpe for, at de når i mål? Det er det, vi lægger op til fra Venstres side.
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Kl.13:14  
Kort bemærkning

Formanden:

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:14  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Det kan jo ikke tages som udtryk for andet, end at Venstre åbenbart finder, at det der med, at et parti og en regering bliver 

kendt i strid med sit eget lands forfatning, i hvert fald ikke er væsentligt nok til, at man gider bruge et par minutter på at 

indskrive det i et forslag til vedtagelse. Det er da ganske tankevækkende. Noget så fundamentalt for et demokrati, som at 

ens regering overholder forfatningen, bør da indgå i de overvejelser, som man som EU-medlemsland gør sig, i takt med at 

Tyrkiet altså forhandler.

Så vil jeg spørge i forhold til det der mantra, vi hele tiden hører og sikkert vil høre fra alle de andre copy-paste-talere her 

efterfølgende, at selvfølgelig kan Tyrkiet først komme med, når landet overholder kriterierne: Hvilket europæisk land kan 

komme med, før de overholder kriterierne? For ellers giver det svar jo ikke nogen mening. Der er jo masser af europæiske 

lande, man ikke vælger at indlede optagelsesforhandlinger med, men hvis de alle sammen bare skal med, når de opfylder 

kriterierne, hvorfor skal man så forhandle med Tyrkiet og ikke med f.eks. Aserbajdsjan og Rusland?
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Kl.13:15  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:15  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Nu er det jo sådan, vil jeg gerne sige til hr. Morten Messerschmidt, at Tyrkiet er et officielt kandidatland til EU; det er 

Aserbajdsjan ikke endnu, og det er i hvert fald en rimelig god grund til, at man ikke forhandler med Aserbajdsjan.

I forhold til Tyrkiets eventuelle kommende EU-medlemskab har vi jo klart sagt, at vi ønsker at holde dem på sporet i forhold 

til Københavnskriterierne og i forhold til, at de mangler at få ryddet op i nogle ting, bl.a. i forhold til spørgsmålet om deres 

domstole og i forhold til forfatningen. Det er vi jo fuldstændig enige om. Det er også derfor, jeg siger, at det simpelt hen ikke

kan nytte noget, at Dansk Folkeparti prøver at kapre en dagsordenen om, at vi fra Venstres side gerne vil have Tyrkiet med 

i EU anno 2009, for som jeg sagde i min tale: Det ønsker vi ikke. Vi vil have, at Tyrkiet skal opfylde en lang række krav, 

som de ikke er i nærheden af at opfylde endnu, før de kan komme med i EU. Et forsøg på at fjerne den fokus, som hr. 

Morten Messerschmidt prøver på, skal han ikke få held til.
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Kl.13:16  
Kort bemærkning

Formanden:

Så er der en kort bemærkning fra hr. Kamal Qureshi.
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Kl.13:16  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

Tak. Vi har jo fremsat et fælles forslag til vedtagelse, men jeg tror, at vi også er enige på afgørende områder, så jeg synes 

bare - når nu vi ikke fik lejlighed til at stille ministeren spørgsmål i første runde - at jeg gerne, for at få det på plads, vil 

spørge Venstres ordfører, om ikke Venstre vil kunne bekræfte sammen med SF, at den helt klare grund til, at vi støtter den 

her proces, er, at vi tror på, at Tyrkiets udvikling i retning af mere demokrati, bedre menneskerettigheder, bedre rettigheder 

for kvinder og andet fremmes i den her proces og ikke det modsatte.

Det, der er det helt bærende, er jo, at vi i modsætning til Dansk Folkeparti ikke bare er optaget af at ødelægge Tyrkiet, 

men faktisk er optaget af, hvordan vi fremmer den udvikling i Tyrkiet, som kan gøre, at Tyrkiet netop kan virke som den bro, 

der bliver nævnt i ordførerens tale.
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Kl.13:17  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:17  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg kan kun være fuldstændig enig med spørgeren og sige, at det helt klart er vores vurdering, at det, at vi så at sige holder

dem på sporet - som jeg har nævnt et par gange - i forhold til optagelsesforhandlingerne, i forhold til at der hele tiden er en 

undersøgelse af, om de opfylder de forskellige kriterier, at vi arbejder for, at de kommer i en meget mere demokratisk 

retning, og holder regeringen fast på de løfter, den har givet i forhold til EU, er markant bedre, end at vi kommer og siger: 

Nej, vi mener ikke, at Tyrkiet overhovedet er en del af Europa. For så kan det da gå rigtig galt.

Her taler vi altså om et land, som har en kæmpe militærstyrke, et land, som i dag i mit billede i en eller anden grad er med 

til sammen med Israel at være duksedrengen i Mellemøsten. Og det kan altså gå gruelig galt, hvis ikke vi kan holde dem 

på sporet og så at sige hele tiden sige: I kan godt nå målet, hvis I opfylder de her forskellige krav. Så jo, jeg er meget enig.
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Kl.13:18  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Kamal Qureshi.
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Kl.13:18  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

De her korte bemærkninger behøver jo ikke nødvendigvis være spørgsmål, så jeg vil benytte lejligheden til at sige, at set 

gennem SF’s briller er der jo ikke nogen tvivl om, at det er helt klart, at vi ser en proces i Tyrkiet. Går man tilbage til det 

tidspunkt, hvor processen startede i Tyrkiet, og det er jo længere tilbage end i 2005, er der ingen tvivl om, at Tyrkiet har 

bevæget sig i en retning med mere respekt for menneskerettighederne. De grupper i Tyrkiet, som ønsker den her proces, 

bliver styrket af et europæisk samarbejde og bliver styrket af, at Tyrkiet er med i en lang række projekter, 

menneskerettighedsprojekter, kvinderettighedsprojekter, demokratiprojekter m.m. Tyrkerne er med i de internationale 

konferencer, og deltager også i langt hovedparten, hvor de personer og de grupper bliver styrket.

Så det ville være en skadelig udvikling for Tyrkiet, hvis vi skulle vælge den linje, som Dansk Folkeparti lægger op til, og 

skubbe tyrkerne fra os. Det, der er det helt centrale, det helt afgørende og det, tyrkerne har brug for, er, at vi er der, at vi 

hjælper dem, og at vi er med til at fremme udviklingen i det rigtige spor.
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Kl.13:19  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:19  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg er enig i, at vi heldigvis har set visse positive skridt fra Tyrkiets side. Jeg må så til gengæld sige, at jeg også synes, at 

vi har set tilbageskridt fra Tyrkiets side. Der må jeg give hr. Morten Messerschmidt ret i, at vi også har set episoder, som 

jeg i hvert fald absolut ikke syntes var pæne. Derfor er det også vigtigt for mig at understrege, at det Tyrkiet, som vi fra 

Venstres side gerne ser får EU-medlemskab, ikke er et Tyrkiet anno 2009, for der er altså lang vej endnu. Men som 

spørgeren klart var inde på, kan Tyrkiet jo kun komme i mål, hvis og såfremt Tyrkiet er på sporet, og derfor er det vigtigt, at 

vi holder dem på sporet.
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Kl.13:20  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe for en kort bemærkning.
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Kl.13:20  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Når jeg påhører de her debatter om Tyrkiets mulige optagelse i EU, så er der en ting, der altid undrer mig, og det er bl.a. hr.

Michael Aastrup Jensens tidshorisont. Det er altså, som om historien kun er et øjeblik, der venter på det næste øjeblik, og 

det er rigtigt, at det er sådan med historien i forhold til Vorherre, men hr. Michael Aastrup Jensen kunne dog godt have en 

anden tidshorisont.

Der bliver hele tiden sagt, at det slet ikke er i dag, og at det slet ikke er i 2009, at Tyrkiet skal optages, men altså, 

Muhammed er ca. 1.500 år gammel, og islamismen er lige så gammel. Så har vi i årene efter første verdenskrig oplevet et 

tilbageslag for islamismen med Kemal Atatürks reformer, og nu går det den modsatte vej igen, som om Kemal Atatürk 

næsten ikke havde eksisteret… 
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Kl.13:21  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Vi skal lige have spørgsmålet.
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Kl.13:21  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Ja, spørgsmålet - det forundrede spørgsmål - er: Hvad er det for en tidshorisont? Er det 30 år, der vil gå, inden Tyrkiet kan 

optages, eller er det 100 år, og kunne man så ikke lige lade det ligge lidt og vente med at snakke om det?
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Kl.13:22  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:22  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Altså, jeg kan ikke sætte en tidsgrænse ind og sige, at det bliver om x antal år, at Tyrkiet kan blive medlem af EU, for som

jeg har slået fast, skal Tyrkiet opfylde en lang række kriterier, som de ikke er i nærheden af at opfylde endnu. Og hvornår 

de så gør det, beror selvfølgelig på de forhandlinger, der er mellem EU på den ene side og Tyrkiet på den anden side. Jeg 

er selvfølgelig forhåbningsfuld, med hensyn til at vi kan komme det nærmere, at det kan storme fremad, men det er jo også 

vigtigt at slå fast, at det forslag til vedtagelse, som vi forhåbentlig bekræfter med en afstemning her senere, også klart siger,

at det er en åben proces, hvor resultatet ikke er givet på forhånd.

Så det vil sige, at det altså er sådan, at det ikke bare er en gratis omgang for Tyrkiet. Hvis ikke Tyrkiet opfylder de 

forskellige kriterier, der er, kan Tyrkiet ikke blive medlem af EU. Derfor er det også vigtigt, at Tyrkiet spiller med på den her 

bane.
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Kl.13:23  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.13:23  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jo, men hvis jeg nu fik den originale idé at foreslå her i Folketinget, at Saudi-Arabien skulle optages i EU, så ville det 

formentlig støde på forskellige indvendinger, og en af de absolut relevante ville være, at Saudi-Arabien er et islamisk 

diktatur. Og så ville hr. Michael Aastrup Jensen sige, at det jo var en proces, der gik over tid, og at alle 

Københavnskriterierne skulle være opfyldt, før vi kunne optage Saudi-Arabien.

Ærlig talt, er det da ikke nogle mærkelige luftkasteller og en mærkelig mangel på fornemmelse for, hvor uendelig langsomt 

historien bevæger sig?
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg kan berolige hr. Jesper Langballe med, at vi fra Venstres side ikke vil arbejde for, at Saudi-Arabien bliver medlem af EU.

Det er jo så dermed også sagt, at jeg mener, at Tyrkiet er et kandidatland, og at Tyrkiet selvfølgelig skal opfylde en lang 

række kriterier, for at det kan blive medlem. Det har jeg efterhånden sagt mange gange nu, men alligevel prøver man at 

skyde os i skoene, at - som jeg hørte det fra hr. Morten Messerschmidt tidligere - hvis det stod til os, ville Tyrkiet komme 

med i nærmeste fremtid.

Jeg har altså sagt rimelig klart i min tale, at der er lang vej endnu, før Tyrkiet kommer i mål, men som vi også talte om før, 

er det, at vi holder dem på sporet og holder dem på en demokratisk vej, bedre end alternativet.
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Så er det fru Yildiz Akdogan, Socialdemokratiet.
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Kl.13:25  
Ordfører

(Ordfører)

Yildiz Akdogan (S):

Et uddannelsessystem, der fungerer under en religiøs administration, censur på bøger, dødsstraf, skilsmisse ikke tilladt, 

prævention og abort ikke tilladt, kvinder i den offentlige sektor må opgive deres arbejde i tilfælde af et ægteskab, 

kriminalisering af homoseksuelle - disse var punkter i en forfatning, som også gjorde krav på nabostatens territorium. Men 

den her forfatning er ikke den tyrkiske. Det er en forfatning, der var den irske før 1973. Det får en til at tænke og ikke mindst

stille spørgsmålet: Kan det virkelig passe? Ja, det kan det. Men Irland er heldigvis nået langt siden, bl.a. takket være EU 

og de krav, man har stillet fra fællesskabets side til de enkelte medlemslande.

Men spørgsmålet i dag drejer sig om Tyrkiet, og spørgsmålet er så, hvad der sket, siden dette land blev kandidatland i 

1999. Tyrkiet har først og fremmest forpligtet sig til at opfylde Københavnskriterierne. Allerede 2 år efter, dvs. i 2001, 

lancerede den daværende koalitionsregering sin første reformpakke, der prikkede hul på en række tabuer i tyrkisk politik - 

tabuer, som gjorde op med militæret, mindretalsspørgsmålet og menneskerettighederne generelt.

I 2002 fik landet så sin nuværende konservative, religiøse regering, også kendt som AKP-partiet. Trods skeptikernes frygt 

for en islamisering af det sekulære Tyrkiet, kan man med rette spørge, hvad der er sket rent reformmæssigt under den her 

regering. Hvis jeg skal fremhæve nogle af de konkrete udviklingsprocesser, kan jeg nævne nogle enkelte, og det lyder 

sådan her:

Den meget kritiserede forfatning fra 1982, der blev til efter militærkuppet, har været og er under stor forandring og 

reformproces, og en tredjedel af forfatningen er bl.a. ændret. Dødsstraffen er afskaffet. Den politiske situation i Tyrkiet er 

meget mere stabil end tidligere, og militærets indblanding i det politiske liv er begrænset væsentligt. Bl.a. har militæret blot

en rådgivende rolle i dag. Mindretalsrettigheder er forbedret væsentligt. F.eks. er det i dag tilladt, at det kurdiske mindretal 

kan få lov til at se kurdisk tv 24 timer i døgnet. Kvindernes ligestilling er forbedret markant, bl.a. via ægteskabsloven og den 

reviderede straffelov. Vold mod kvinden tages meget mere alvorligt fra myndighedernes side, og der er nultolerance over for 

æresrelaterede drab, heldigvis. Religiøse mindretal har fået lettere ved at komme frem og ytre sig til pressen og i det 

offentlige rum generelt. Der er også indført en nultolerancepolitik mod tortur og mishandling i fængslerne.

Så langt, så godt. Men er alt så fryd og gammen i Tyrkiet? Nej, Tyrkiet har stadig lang vej med hensyn til at implementere 

alle reformer, og selv om optagelsesforhandlingerne blev indledt officielt i 2005, mangler landet stadig væk 33 ud af de 35 

lovpakker, som landet skal gennemføre. Spørgsmålet er så, når nu et kandidatland, som, siden det blev grundlagt i 1923, 

har sat den europæiske statsdannelsesmodel som sit forbillede og trods sin muslimske baggrund har formået at bygge et 

parlamentarisk system op med frie valg og et ønske om at være en del af det europæiske fællesskab: Skal dette land 

holdes ude? Eller skal man holde det fast i den reformproces, det er i gang med?

For os Socialdemokrater er svaret ret enkelt. Tyrkiet er en vigtig samarbejdspartner for EU, og landet spiller også en vigtig 

rolle i NATO, som vi har set på det seneste, og kan også være en god rollemodel for andre muslimske lande. Derfor skal 

man holde den tyrkiske regering fast på det løfte om reformer. Vi ved, at medlemskab ikke er på tale i morgen eller de 

næste mange år frem, ligesom vi ved, at bolden ligger hos tyrkerne, hvad reformprocessens hastighed angår. Derfor mener 

vi heller ikke, at døren skal lukkes for Tyrkiet eller andre lande, der måtte ønske at forpligte sig til kravene om kriterierne fra 

EU's side. Vi skal derimod holde fast i en stram og ansvarlig forhandlingspolitik, hvad enten det gælder Tyrkiet eller andre 

kandidatlande.

Vi støtter den af Venstres ordfører fremsatte udtalelse.
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Kl.13:29  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:29  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Tak for betragtningerne. Jeg tror bare, jeg vil nøjes med at spørge - nu hvor fru Yildiz Akdogan altså tilslutter sig det forslag 

til vedtagelse tilbage fra midten af 2006 - om hun ikke isoleret betragtet kan se det som et problem, at den regering, som 

EU i øjeblikket forhandler med, er blevet kendt forfatningsstridig ved Tyrkiets forfatningsdomstol og altså har fået straffe 

derefter, det vil sige fået nedsat sit statstilskud osv.

Gør det ikke bare for nogle Socialdemokrater, at man måske lige tænker sig om en ekstra gang, inden man går ud og råber

juhu over den forhandlingsproces, som jeg forstår, at fru Yildiz Akdogan er en varm tilhænger af?
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Yildiz Akdogan (S):

For det første mener jeg ikke, at jeg råbte juhu. For det andet vil jeg også sige, at AKP-partiet heldigvis ikke blev lukket.

I min indledning refererede jeg til et land, der engang havde nogle regler, der kan få os til at ryste på hovedet i dag - Irland. 

Men situationen en anden i dag. Og som jeg også sagde i min tale, er det spørgsmålet om en reformproces. Bolden ligger 

hos tyrkerne, det gør hastigheden også. Så skulle vi ikke lige vente og se, hvordan og hvorledes det går, inden vi på forhånd

dømmer dem ude?
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg synes, det er en ganske fortrinlig argumentation, der givetvis fortjener optryk i flere årbøger, når året udrinder. Altså, det

forhold, at Irland på 35 år har reformeret sig, gør, at så må Tyrkiet sandelig da også kunne. Det synes jeg er fantastisk. Jeg

vil i hvert fald huske det længe, tror jeg. Jeg vil sige, at det unægtelig også letter argumentationen for Socialdemokraterne 

på en lang række andre områder, hvis man kan pege på et eneste område, hvor der har været en udvikling, og så sige: 

Jamen så kan alle andre også. Jeg vil sige: Enfoldigheden leve! Og så må folk uden for huset her jo selv dømme.

Men jeg vil egentlig bare gerne have svar på mit spørgsmål. Gør det overhovedet ikke indtryk på fru Yildiz Akdogan eller på 

Socialdemokratiet som sådan, at den regering, man forhandler med, ved den tyrkiske forfatningsdomstol har fået kendt sit 

virke og sit program i strid med forfatningens grundprincipper?
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Kl.13:31  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:31  
Kort bemærkning

Yildiz Akdogan (S):

Tak for det. Jeg ved ikke, om ordføreren selv er klar over det, men faktisk lavede vi en stor big bang-udvidelse i 2004, hvor vi 

fik ti nye lande med i EU, og så fik vi to andre nye lande, og mig bekendt har de her lande reformeret sig ret så meget og er

blevet ret velfungerende demokratiske stater. Så, ja, det tog 35 år for Irland, det tog gennemsnitlig 10 år for de central- og 

østeuropæiske lande. Det kan være, at det måske tager 20 år for Tyrkiet - hvem ved? Men processen er sat i gang. 

Så vil jeg lige spørge hr. Morten Messerschmidt, der er så skeptisk over for, hvad der foregår i Tyrkiet: Har hr. Morten 

Messerschmidt været i Tyrkiet? Europaudvalget var jo på en studietur for netop at gå ind og se på, hvad der sker, og 

hvordan reformprocesserne ser ud, og vi snakkede både med civilsamfundet, de politiske partier og forskellige andre 

interessegrupper. Det kunne måske have gavnet hr. Morten Messerschmidts indsigt i forhold til, hvad der foregår, hvis han 

nu havde deltaget i den her studietur.
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Kl.13:32  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger, og næste ordfører er fru Hanne Agersnap, Socialistisk Folkeparti.
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Kl.13:32  
Ordfører

(Ordfører)

Hanne Agersnap (SF):

Jeg vil gerne takke for ministerens redegørelse, som jeg synes klart viste, at der stadig væk er væsentlige udeståender og 

udfordringer på mange områder i samarbejdet, men at den grundlæggende holdning også er, at det er vigtigt, at vi fortsætter

forhandlingsstrategien.

I SF undrer vi os over, at forespørgerne - i hvert fald sådan som forespørgslen er formuleret - kun er interesserede i forholdet

mellem islamiske og sekulære kræfter. Det, som vi synes er det særlig interessante, er forholdet mellem de demokratiske 

og de udemokratiske kræfter, herunder forholdet til mindretal, bl.a. kurderne, hvor det er vigtigt, at vi får en udvikling mod et 

mere pluralistisk demokrati.

Det er vigtigt, at EU fortsætter forhandlingerne med optagelse for øje, fordi det bl.a. er på den måde, vi får fremmet 

udviklingen mod det pluralistiske demokrati og mindretalsbeskyttelse, og fordi det er vigtigt for både EU og Tyrkiet at få 

styrket samarbejdet og i sidste ende nå frem til optagelse.

SF støtter de rammer for optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet, som vi vedtog tilbage i 2006. Her konstaterede 

Folketinget, at forhandlingerne med Tyrkiet er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på forhånd, men at målet dels er 

optagelse, dels at Tyrkiet skal opfylde de samme krav som alle andre nye medlemslande, herunder Københavnerkriterierne.

De seneste år er den positive reformproces, som blev startet i Tyrkiet i 2003, gået i stå. Det er vigtigt, at vi fortsætter med 

at presse på og få Tyrkiet tilbage på reformsporet, få bremset den øgede polarisering i det tyrkiske samfund og sikret 

pluralisme og mindretalsrettigheder. De demokratiske kræfter vokser i Tyrkiet, og de kræfter skal vi støtte ved at fortsætte 

forhandlingerne med optagelse som mål.

Ministeren nævnte, at et af problemerne i forhandlingerne med Tyrkiet er manglende accept af Ankaraprotokollen, altså at 

Tyrkiet ikke kan acceptere toldunion og transport- og havnesamarbejde med Cypern. Forholdet til Cypern og Grækenland 

fortsætter med at spænde ben for optagelsesforhandlingerne, og vi mener, at EU har en stor del af ansvaret for den 

hårdknude, forhandlingerne er havnet i. Den tyrkiske premierminister accepterede i sin tid FN's plan for en løsning af 

konflikten på Cypern, men græsk-cyprioterne forkastede planen. Alligevel valgte man at optage et delt Cypern i EU, og det 

er nu en af barriererne i forhandlingerne.

Det er vigtigt at holde fast i, at udsigten til EU-medlemskab giver den tyrkiske befolkning tro på fremtiden. Men både EU’s 

vaklen og de nyere processer i Tyrkiet har været med til at sætte reformprocessen i Tyrkiet i stå, og det er uheldigt for 

begge parter ud fra både et sikkerhedspolitisk, kulturelt og demokratisk synspunkt. Vi har brug for Tyrkiet som bindeled til 

Mellemøsten, til konstruktiv dialog med Tyrkiets moderate islam og til at skabe robust økonomi og velfærd i Europa. Tyrkiet

har allerede siden 1963 haft privilegeret medlemskab af først EF og nu EU, så man kan jo ikke tilbyde Tyrkiet en 

mellemting. Nu er det fuldt medlemskab, vi forhandler om.

SF støtter flertallets forslag til vedtagelse, som jo ikke er en genopfindelse af den dybe tallerken, men fastholder os ved den

vedtagelse, der blev vedtaget i maj 2006.
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Kl.13:36  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Der er et par korte bemærkninger, og den første er fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:36  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Fru Hanne Agersnap nævnte jo mange spændende emner i sit indlæg, og jeg vil bare stille spørgsmål til ét område.

Fru Hanne Agersnap nævnte forsøget på at genforene Cypern, altså få afsluttet den ulovlige besættelse at Nordcypern 

siden 1974 og genforene den med den græsk-cypriotiske del. Jeg forstår det sådan, at SF synes, det ville være 

fuldstændig naturligt, hvis græsk-cyprioterne skulle overdrage den besatte del af landet til tyrkerne. Det var i hvert fald 

sådan, jeg udlagde det, og kan fru Hanne Agersnap sige noget om, hvad det er for nogle dele af aftalen, hun finder er særlig

fornuftige?

Det er jo velkendt, at græsk-cyprioterne syntes, det var træls, at de skulle dele deres nationalbankreserver, og at det var 

træls, at man skulle have en fælles beslutningsprocedure, som gjorde, at hver del af øen ville få lige 

beslutningskompetence ved ny lovgivning, og at man skulle dele præsidentmagten og alle de ting. Men kunne fru Hanne 

Agersnap prøve at uddybe, hvordan hun ser på nogle af de elementer i aftalen, som hun åbenbart mener er så fantastisk?

  

51

Kl.13:38  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg mener, det er vigtigt, at den løsning af Cypernproblemet i FN-regi, der blev forsøgt, bliver fastholdt, så problemet ikke 

fortsat er en barriere for udviklingen af EU. Jeg kender ikke historien så godt, at jeg kan sige, hvad forsøget præcis faldt på,

men det er uheldigt, at processen ikke er genoptaget, så vi får forhandlingerne i FN-regi og får løst problemerne, for det vil 

fortsat være en barriere for Tyrkiets optagelse, hvis samarbejdet med Cypern bliver blokeret.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jamen forstå mig ret. Jeg kan sagtens forstå, at man som socialist kan have den tilgang til spørgsmålet, at når halvdelen af

et land bliver besat af fremmede tropper, er det selvfølgelig de besatte, som udgør problemet. Det er jo et velkendt 

socialistisk synspunkt, vi har set det siden 1917 og frem til 1989 som et ganske anerkendt dogme, men jeg er bare 

overrasket over at se, at vi også i hr. Villy Søvndals nyreformerede socialistparti finder denne relativt totalitære tilgang til 

folkeretten. Men lad det ligge.

Et andet spørgsmål, som jeg synes det må være centralt for SF at svare på, er spørgsmålet om den folkelige deltagelse. Vi

har jo flere gange hørt folk fra SF insinuere, at man er tilhænger af folkeafstemninger, f.eks. forud for Lissabontraktaten, så 

derfor vil jeg gerne høre, om SF støtter Dansk Folkepartis forslag om, at uanset hvordan man kommer videre med 

forhandlingerne med Tyrkiet - men at man ønsker det - kan processen ikke afsluttes, i hvert fald ikke i Danmark, uden at 

danskerne høres ved en folkeafstemning. Er det et forslag, som socialisterne kan støtte?
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Kl.13:39  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:39  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Det kan vi ikke støtte, for det er ikke alle spørgsmål, der egner sig til en folkeafstemning. Forhold, der angår danskere, kan 

egne sig, men et EU-spørgsmål om optagelse af et nyt land egner sig ikke til en folkeafstemning. Vi mener, at det at sikre,

at Københavnerkriterierne opfyldes, er meget mere egnet som grundlag for beslutning om en optagelse.
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Kl.13:40  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe for en kort bemærkning.
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Kl.13:40  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Når man selv opfinder de historiske problemstillinger, man skal diskutere, så går det hele jo meget nemmere. Fru Hanne 

Agersnap undrede sig over, at hr. Morten Messerschmidt kun skelnede mellem sekulære og islamiske kræfter og ikke 

mellem demokratiske og udemokratiske kræfter. Jamen det er jo, fordi tyrkerne selv gør det. Det er jo sådan, de selv ser på

det, uanset på hvilken side af gærdet de står. Kemal Atatürk ville i 1920'erne skabe en sekulær nationalstat, hvilket er 

noget højest uislamisk. Og nu går det den modsatte vej. Nu vil Erdogan og Gül skabe en islamisk stat.

Men det er jo den modsætning, der tæller i Tyrkiet. Kemal Atatürk var så vist ikke nogen mønsterdemokrat, men den 

sekulære stat var hans hjertebarn. Men det, tyrkerne finder grundvæsentligt i den her sammenhæng, synes fru Hanne 

Agersnap altså er ligegyldigt.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Ja, for os er de vigtigste principper hensynet til, om det er demokratisk eller udemokratisk. Jeg anerkender, at 

diskussionen måske går på en anden led i Tyrkiet, men samtidig er der både demokratiske og udemokratiske tendenser på

begge sider, både i de islamiske bevægelser og i de sekulære bevægelser. Så jeg mener, at vi, hvis vi skal vurdere 

udviklingen i Tyrkiet, skal vurdere styrken af de demokratiske processer på begge sider.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jamen er det ikke faldet fru Hanne Agersnap ind, at der er en sammenhæng, som simpelt hen går på, at den sekulære 

nationalstat i modsætning til den religiøse stat er en forudsætning for demokratiet, og at når Tyrkiet i øjeblikket bevæger 

sig, ikke gradvist, men faktisk efterhånden i fuld galop imod en øget islamisering, så bevæger Tyrkiet sig faktisk dermed 

automatisk væk fra demokratiet?
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Nej, det er den sammenhæng, jeg ikke accepterer. Jeg mener, at det, der er vigtigt, er, at vi ser på de demokratiske 

kræfter, hvad enten de er islamiske eller sekulære, og vurderer styrken af de demokratiske kræfter. I den sekulære 

bevægelse er der udemokratiske kræfter, ligesom der er i den islamiske bevægelse.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Martin Henriksen for en kort bemærkning.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Martin Henriksen (DF):

Tak. Det var, fordi jeg bemærkede, at fru Hanne Agersnap sagde, at det her spørgsmål ikke egnede sig til en 

folkeafstemning i Danmark, fordi det ikke havde indflydelse på danske forhold. Men der vil jeg bare høre, om ikke fru Hanne 

Agersnap altså godt kan se, at det alligevel har det. For hvis vi kigger på den udvidelse, der har fundet sted imod øst, så 

har den jo eksempelvis medført en indvandring til Danmark fra de østeuropæiske lande. Derfor er det jo også nærliggende 

at tro, at såfremt Tyrkiet kom med i EU, ville det også medføre en øget tyrkisk indvandring til Danmark.

Jeg vil bare høre, om det ikke kunne give anledning til, at man så ville mene, at det også var et forhold, som danske 

vælgere kunne få lov til at tage stilling til.
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Kl.13:43  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:43  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

I sidste instans har alle internationale spørgsmål og samarbejder, Danmark indgår i, vel relevans for forhold i Danmark. Men

det er et spørgsmål om, hvorvidt det er af den karakter, at alle betingelserne og forudsætningerne omkring optagelse vil 

kunne forklares i Danmark. En folkeafstemning om det her spørgsmål i Danmark vil hurtigt blive en folkeafstemning for eller 

imod EU, og det ville være svært at fastholde fokus, når fokus er på optagelse af et andet land.
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Kl.13:44  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Martin Henriksen.
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Kl.13:44  
Kort bemærkning

Martin Henriksen (DF):

Der er jeg uenig. Jeg tror ikke, at en folkeafstemning i Danmark vil blive til et spørgsmål om for eller imod EU. Jeg tror, at 

det vil være en folkeafstemning for eller imod risikoen for en stor tyrkisk indvandring til Danmark. Det er jo meget reelt at 

spørge danskerne om det. Det synes jeg da i hvert fald det er, for Tyrkiet er et stort land, og kommer Tyrkiet med i EU, vil 

det få meget indflydelse, fordi det er et stort land. Qua sin befolkningssammensætning og sin størrelse vil det få meget 

indflydelse, specielt hvis Lissabontraktaten bliver vedtaget.

Derfor har det jo dels stor indflydelse på det, som man politisk beslutter i EU, som har konsekvens for Danmark, og dels vil

det også have effekt, hvis Tyrkiet f.eks. kom med i Schengen - fri bevægelighed ind over grænserne; at man kommer ind og

får fuld gavn af den fri bevægelighed. Det vil jo i den grad være et spørgsmål, om danskerne tør løbe risikoen for en stor 

tyrkisk indvandring til Danmark.

Hvis Socialistisk Folkeparti ikke mener, at der er noget at være bekymret for, kan man vel godt gå ud og argumentere for 

eller imod de synspunkter, man har, og så lade det være op til vælgerne i sidste ende at beslutte, om de synes, det er den 

rigtige vej at gå eller ej.
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Kl.13:45  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:45  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg vil godt sige, at vi ikke er bange for vælgerne. Vi kan sagtens gå ud og argumentere, men problemet er, om vi får en 

debat, der afspejler det afstemningstema, der bliver. For det kan blive sådan en trussel om en kæmpe indvandring, altså 

forskellige vurderinger af fremtiden, som vil være svære for befolkningen at vurdere på baggrund af sådan en 

optagelsestekst. F.eks. gælder det for de lande, vi senest har optaget, at Schengen jo er udskudt, og at der er betingelser 

kombineret med optagelserne. Det vil blive svært at vurdere, og så vil det blive sådan en slags: »hvem tror det ene, hvem 

tror det andet-kampagne.« Den kan være svær at få til at blive frugtbar.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Søren Krarup for en kort bemærkning.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg havde i søndags den spændende oplevelse at være inviteret til et møde hos Radikal Ungdom, hvor jeg diskuterede 

forsvarspolitik med hr. Morten Helveg Petersen. Det var meget hyggeligt og fredeligt, men på et tidspunkt kom vi naturligvis 

til at tale en del om Afghanistan, dvs. om muligheden for at Danmark med sin indsats dér kunne skabe et demokrati, hvad 

jeg betvivlede. Jeg får lyst til i forlængelse af det, fru Hanne Agersnap har sagt hidtil, at spørge hende: Vil fru Hanne 

Agersnap fortælle mig, om der findes noget muslimsk demokrati i denne verden?
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg kan ikke stå her på talerstolen og i tankerne gennemgå alle lande, men det kan godt være, at Tyrkiet er det nærmeste,

vi kommer. Jeg må indrømme, at jeg ikke lige kan få tænkt det igennem i denne pressede situation.
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Kl.13:47  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Søren Krarup.
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Kl.13:47  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Så vil jeg være så fræk at fortsætte med den spændende debat med de radikale unge mennesker, for der blev Tyrkiet 

nemlig også nævnt som eksempel på et demokrati, og der var jeg altså også så fræk at spørge dem: Kender I noget til 

Kemal Atatürk? Kender I noget til det, han foretog med Tyrkiet i 1923? Det var nemlig nok, kan man sige, et sekulært 

styre, men det var et militærdiktatur, dvs. at der var en ophævelse af enhver form for demokrati. Det havde aldrig eksisteret i

Tyrkiet, og det kom i hvert fald ikke til at eksistere i 1923. Og det eksisterer jo for så vidt heller ikke i dag.

Forholdet er jo, at 98 pct. af Tyrkiets befolkning er muslimer, og dog skal de af militærdiktaturet hensættes i en tilstand, 

hvor de ikke må have lov til at udtrykke det. Vil fru Hanne Agersnap ikke give mig ret i, at Tyrkiet heller ikke er noget som 

helst eksempel på et demokrati?

  

79

Kl.13:48  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Det er i hvert fald ikke et demokrati, som jeg ønsker det. Der mangler pluralisme, der mangler ytringsfrihed, 

menneskerettigheder; der er en masse problemer, som bl.a. er nogle af dem, man sætter op i processen og i debatterne 

med EU-Kommissionen med henblik på optagelse, sådan at Tyrkiet netop kan udvikle sig til det pluralistiske demokrati, 

som medlemsstaterne i EU er.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så har hr. Per Clausen bedt om en kort bemærkning.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Per Clausen (EL):

Jeg vil bare spørge fru Hanne Agersnap, om hun ikke er enig med mig i, at forsøget på at opstille en hovedmodsætning 

mellem de sekulære og de islamistiske i forhold til Tyrkiet jo netop skygger for den interessante debat, hr. Søren Krarup 

prøvede at rejse her til sidst, nemlig om, hvorvidt der foregår en demokratisk udvikling eller ej i Tyrkiet? Det, vi burde 

diskutere og interessere os for, burde jo være, hvordan vi udviklede demokratiet, hjalp de demokratiske kræfter i Tyrkiet 

med at udvikle demokratiet.

  

83

Kl.13:49  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jo, og mange tak til spørgeren, fordi han formulerer det så pænt. Jeg prøvede netop at sige, at jeg synes, vi skal fokusere 

på, hvor de demokratiske bevægelser, de demokratiske holdninger er i Tyrkiet, og ikke på, hvor de islamiske og sekulære 

bevægelser er.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Næste ordfører er fru Helle Sjelle fra De Konservative.
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Kl.13:49  
Ordfører

(Ordfører)

Helle Sjelle (KF):

Det er jo ikke første og det er nok heller ikke sidste gang, vi på foranledning af Dansk Folkeparti skal diskutere et eventuelt 

tyrkisk medlemskab af EU. Der skal jo holdes liv i valgkampen, i hvert fald frem til juni måned, hvor der er valg til Europa-

Parlamentet. Men så kan man i hvert fald håbe, at det i det mindste stilner af derefter.

Jeg skal så også endnu en gang takke for anledningen til at gøre rede for Det Konservative Folkepartis holdning til den her 

sag.

I 2005 indledte EU optagelsesforhandlinger med Tyrkiet. Forud var gået mange års forberedelser og reformer i Tyrkiet, der 

ansøgte om medlemskab af EF allerede i 1987. Reformarbejdet går dog endnu flere år tilbage. Allerede i 1963 underskrev 

de seks EF-lande og Tyrkiet Ankaraaftalen. Den betød, at Tyrkiet skulle tilpasse sig EU’s indre marked, bl.a. ved at 

tyrkiske arbejdstagere under bestemte vilkår fik lov til at arbejde i de daværende EF-lande. Tyrkiet har altså længe 

orienteret sig mod EF og nu mod EU, hvilket har været årsag til betydelige ændringer af det tyrkiske samfund. Det er også 

sket i løbet af de her år.

Men der er slet ikke for os Konservative nogen tvivl om, at der endnu er langt igen for Tyrkiet. Københavnskriterierne er det 

væsentligste grundlag, som Kommissionen løbende vurderer Tyrkiet ud fra. Helt overordnet er der tre kriterier, nemlig det 

politiske, det økonomiske og kriteriet om overtagelse af EU’s samlede regelsæt. Det politiske kriterium kræver demokrati, 

retsstat, menneskerettigheder og beskyttelse af mindretal. Som nævnt af udenrigsministeren tidligere vurderer 

Kommissionen, at Tyrkiet i tilstrækkelig grad opfylder det kriterium. Alligevel er der dog i høj grad - og det vil jeg gerne slå 

fast - plads til forbedringer. Ytringsfrihed og religionsfrihed er gode eksempler på rettigheder, som endnu ikke beskyttes 

kompromisløst i det tyrkiske samfund. Det vil kræve en holdningsændring, som EU kan være med til at fremme.

I 2006 har EU også kritiseret Tyrkiet for ikke at leve op til det økonomiske kriterium. Det skyldtes stridighederne om 

Cypern, der har fået Tyrkiet til ikke at udvide toldunionen med EU til også at omfatte de nye medlemslande. EU’s kritik er 

ikke blot snak, men er blevet fulgt op af sanktioner. Dele af optagelsesforhandlingerne er simpelt hen stoppet, indtil EU i år 

vil genoverveje dem.

Det er altså efter vores opfattelse indlysende, at Tyrkiet mangler at levere en lang række resultater, før et medlemskab kan 

komme på tale. De mange år, Tyrkiet allerede har ventet, viser med al ønskelig klarhed, at EU ikke giver ved dørene. Ingen 

ønsker at forbarme sig over Tyrkiet, blot fordi landet har ventet længe. Jeg kan derfor heller ikke helt forstå Dansk 

Folkepartis store bekymring for forhandlingerne med EU. Tror Dansk Folkeparti virkelig, at Tyrkiet bliver lukket ind, før de 

lever op til Københavnskriterierne, bare fordi Tyrkiet skal med?

Som udenrigsministeren allerede tidligere har påtalt, vil Tyrkiet være et helt anderledes og vestligt samfund, hvis det på et 

tidspunkt til punkt og prikke opfylder de her krav. I Det Konservative Folkeparti bakker vi derfor fuldt op om regeringens og 

folketingsflertallets åbne og afventende holdning til optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet. Vi kan ikke på forhånd 

forudsige, hvorvidt landet på et tidspunkt ude i fremtiden vil leve op til EU’s fornuftige og nødvendige kriterier. Til gengæld 

kan vi sige, at Tyrkiet lige nu - lige nu, hvor vi står her - er et godt stykke fra at leve op til de kriterier og dermed også et 

godt stykke fra medlemskab af EU. Vi ønsker naturligvis ikke i Det Konservative Folkeparti - og det vil jeg gerne 

understrege - at Tyrkiet bliver medlem af EU, før landet er klar til EU og EU er klar til Tyrkiet. 
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Kl.13:53  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:53  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg synes, at det er meget skarpsindigt lige til sidst at få slået fast, at Tyrkiet ikke kan blive medlem af EU, før Tyrkiet er 

klar! Jeg går ud fra, at det må være et krav, der gælder for alle europæiske lande, ellers ville der i hvert fald være noget 

mærkeligt over det, og derfor er det måske i virkeligheden også lidt overflødigt at gentage det og gøre det til et så 

gennemgående argument i hele sin retorik.

Jeg tror så aldrig, at Tyrkiet bliver medlem, fordi Tyrkiet i øjeblikket bevæger sig i den helt gale retning. Landet er i gang 

med en islamisering fra top til bund, og det er i virkeligheden det, der er det dybt bekymrende, for hvordan reagerer Tyrkiet 

på de forhandlinger, der i øjeblikket finder sted? Sagen er jo den, at hvis man orienterer sig i de tyrkiske medier, i den 

tyrkiske debat, kan man se, at de krav, som EU stiller til Tyrkiet med hensyn til ligestilling, menneskerettigheder, 

demokrati, ytringsfrihed osv., helt generelt for mange tyrkere virker som en rød klud i ansigtet. De betragter det nærmest 

som en fornærmelse mod den nationale stolthed.

Derfor er spørgsmålet ikke så meget, om Tyrkiet nogen sinde bliver medlem - det tror jeg faktisk aldrig nogen sinde sker - 

men derimod, hvilken skadevirkning det har på samarbejdet og naboskabet mellem EU og Tyrkiet, at man bliver ved med at

bilde folk ind, at de kan få noget, som de tydeligvis ikke selv vil levere det nødvendige for at gøre sig klar til at få.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Helle Sjelle (KF):

Det er åbenbart overhovedet ikke overflødigt, at vi skal gentage det gang på gang, for det lader jo ikke til, at Dansk 

Folkeparti har forstået budskabet, men vi gentager det gerne en gang til: Vi mener ikke, at Tyrkiet skal være medlem af 

EU, før Tyrkiet er klar til EU, og før EU er klar til Tyrkiet. Det vil sige, at Tyrkiet skal leve op til de krav, der bliver stillet. Det 

er det, der er budskabet herfra, og det vil det også være de næste gange, Dansk Folkeparti rejser de her debatter om 

Tyrkiets udvikling.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg er ked af at have stillet et spørgsmål uden for det på forhånd skrevne manuskript, men jeg vil alligevel gerne gentage 

det.

Lad os nu lade være med at fokusere på, om Tyrkiet kommer med eller ej. Lad os nu fokusere på, hvilken betydning det har

for Tyrkiet, at man bliver ved med at sige til tyrkerne, at de på et eller andet tidspunkt, når de opfylder kriterierne, kommer 

med, og at man så bliver ved med at komme med nye kriterier. Lad os prøve at fokusere på, hvordan det bliver modtaget i 

den tyrkiske offentlighed og den tyrkiske debat, at man hele tiden stiller krav, som jo i hvert fald i forhold til kønnenes 

ligestilling, demokrati, ytringsfrihed - i parentes bemærket Muhammedtegninger - og en lang række andre ting bliver 

betragtet som en fornærmelse, altså som noget, der gør, at de bevæger sig længere væk fra EU. Er det noget, der fremmer

den broderlighed imellem Danmark og EU og Tyrkiet, som Det Konservative Folkeparti og sådan set også Dansk Folkeparti

gerne vil have, eller er det i virkeligheden noget, der gør, at parterne rykker længere væk fra hinanden?

Jeg håber, at fru Helle Sjelle kan bevæge sig lidt ud over det, hun sagde i sin ordførertale, og også svare på det, som jeg 

spørger om.
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Kl.13:56  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:56  
Kort bemærkning

Helle Sjelle (KF):

Det kan nogle gange være lidt svært, fordi spørgsmålene går i alle mulige og umulige retninger, men jeg skal dog gøre mit 

bedste.

Jeg synes bestemt ikke, at EU skal lade være med at stille krav eller stille Tyrkiet i udsigt, at de eventuelt på et tidspunkt 

kan blive medlem. Jeg synes bare også, at det er nødvendigt og væsentligt at sige til Tyrkiet: Der er nogle krav, som I bliver

nødt til at leve op til, og de krav slækker vi ikke på, heller ikke selv om I synes, at det er nogle besværlige krav; hvis I vil 

være med i det her fællesskab, så er der nogle krav, som I er nødt til at leve op til.

Hvis Tyrkiet, og det synes jeg da er væsentligt, vælger at sige, at de ikke vil leve op til kravene og ikke vil være med, er det 

jo Tyrkiets valg. Det er jo ikke sådan, at vi fra EU siger, at vi under alle omstændigheder vil have Tyrkiet med. Det er da i 

høj grad også op til dem selv, om de ønsker at leve op til de krav.
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Kl.13:57  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Næste ordfører er hr. Niels Helveg Petersen, Radikale.

  

Vis alle (10) indlæg i denne gruppe
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Kl.13:57  
Ordfører

(Ordfører)

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg vil gerne starte med at sige tak til udenrigsministeren. Jeg var meget enig i de betragtninger, som udenrigsministeren 

fremførte. Og lad mig sige med det samme, at jeg og Det Radikale Venstre selvfølgelig kan stemme for det af hr. Michael 

Aastrup Jensen fremsatte forslag til vedtagelse, som er genbrug, men som jo på en udmærket måde stadig væk er rigtigt.

Det er sagt hele vejen igennem i denne debat: Tyrkiet opfylder i dag ikke betingelserne for medlemskab. Tyrkiet opfylder 

ikke Københavnskriterierne, og det ved tyrkerne godt selv; det ved man selvfølgelig, det ved vi i EU. Og først når Tyrkiet 

opfylder Københavnskriterierne, kan der blive tale om medlemskab. Det vil sige, at det Tyrkiet, der engang bliver medlem, er

et andet Tyrkiet end det, vi kender i dag.

Så vil jeg føje til, at man jo ikke altid skal se vanskelighederne. Man skal også se mulighederne, og man skal ikke mindst 

se på de muligheder, der ligger i et tyrkisk medlemskab i forhold til at stabilisere et af de mest urolige hjørner i verden. Et 

Tyrkiet, der opfylder Københavnskriterierne, er medlem af EU og er medlem af NATO, kan have en i høj grad stabiliserende 

rolle at spille i dette urolige hjørne af verden. Bl.a. kan det også have betydning for udviklingen i Mellemøsten, da Tyrkiet jo 

traditionelt, på trods af at det altså overvejende er et muslimsk land, har et rigtig godt forhold til Israel.

Perspektivet om EU-medlemskab er en stor støtte til de kræfter i Tyrkiet, der ønsker demokratisering og ønsker 

modernisering af det tyrkiske samfund. At smække døren i for Tyrkiet ville have meget negative følger for den politiske, 

demokratiske udvikling i Tyrkiet, det er jeg helt overbevist om. Og lad mig så sige, at vi aldrig her i Danmark har afholdt 

folkeafstemninger, når vi skulle optage nye medlemmer i EU, og det synes jeg heller ikke kan komme på tale, når det 

drejer sig om Tyrkiet.

Så undrede jeg mig over en enkelt bemærkning fra hr. Jesper Langballe i debattens forløb. Hr. Jesper Langballe sagde, at 

historien bevæger sig langsomt. Jeg må altså sige, at min oplevelse af historiens gang inden for de sidste 18 år, siden 

1990, ikke er, at historien har bevæget sig langsomt, men at historien har bevæget sig utrolig hurtigt. Især når det drejer 

sig om udvidelse af de vesteuropæiske institutioner, især når det drejer sig om udvidelsen af EU og udvidelsen af NATO, 

har vi igennem de sidste 18 år oplevet en revolutionær udvikling i Europa. Europa ser i dag fuldstændig anderledes ud, end 

det gjorde i 1990, da kommunismen brød sammen, så jeg undrede mig lidt over den, synes jeg, historieløse betragtning.
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Kl.14:01  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.14:01  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Hr. Helveg Petersen omtalte den positive udvikling i Tyrkiet, som den igangværende optagelsesproces har afstedkommet. 

Der vil jeg bare gerne spørge, om hr. Niels Helveg Petersen betragter det som entydigt positivt for det tyrkiske demokrati, at

det parti, AKP, hvis program og ledelse er blevet kendt i strid med forfatningens sekulariseringsprincipper, tordner frem. 

Ved de seneste valg, parlamentsvalg, præsidentvalg og forventelig også på søndag til lokalvalg, har det pågældende parti 

vundet mere og mere terræn. Og når partiet samtidig altså ved forfatningsdomstolen er blevet kendt i strid med de 

demokratiske grundprincipper i Tyrkiet selv, er det så udtryk for, at Tyrkiet bevæger sig i den rigtige retning?
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Kl.14:02  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:02  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg sagde faktisk ikke noget om den positive udvikling i Tyrkiet. Jeg sagde, at det ville være et tilbageslag for de 

progressive kræfter i Tyrkiet, hvis EU smækkede døren i for næsen af Tyrkiet. Det var det, jeg sagde.

Udviklingen i Tyrkiet er ikke entydigt gået i den rigtige retning. Der sker mange ting i Tyrkiet, som er positive, og ikke 

mindst skal vi være opmærksomme på, at tyrkisk økonomi altså er en meget, meget stærk og meget levende økonomi, der

jo helt og fuldt lever op til de krav, man økonomisk set kan stille til et medlem af EU.

Men det er ikke entydigt positivt. Der er store spændinger i Tyrkiet, og der er undertiden tilbageslag. Jeg kan jo bare ikke 

se, at det skulle være noget specielt tilbageslag, at den tyrkiske højesteret blander sig i det her og siger, hvad de mener 

om regeringspartiet. Det er da tværtimod et udtryk for en vis styrke, for demokratisk styrke, at der er en domstol, der kan 

gå på tværs af den siddende regering. Det er jo et princip, vi jo altså også hylder i Danmark, selv om det ikke står i den 

danske grundlov.
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Kl.14:03  
Kort bemærkning
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F 24  Om udviklingen i Tyrkiet

Af Morten Messerschmidt (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Peter

Skaarup (DF)

Til udenrigsministeren

Per Stig Møller (KF)

Samling:  2008-09

Status:  Foretaget

 

Vis alle indlæg
Ordførertaler

Forhandlinger

Møde nr.70, torsdag 26.03.2009

Vil udenrigsministeren redegøre for den aktuelle udvikling i Tyrkiet, herunder de interne kampe mellem den islamiske regering og de 

sekulære kræfter, og i det lys give sin vurdering af, om udenrigsministeren finder, at Tyrkiet bevæger sig i retning af eller væk fra EU?

Vis oversigt over samtlige taler

0

  
Kort bemærkning

Det næste punkt på dagsordenen er:

13) Forespørgsel nr. F 24:

Forespørgsel til udenrigsministeren:

Vil udenrigsministeren redegøre for den aktuelle udvikling i Tyrkiet, herunder de interne kampe mellem den islamiske 

regering og de sekulære kræfter, og i det lys give sin vurdering af, om udenrigsministeren finder, at Tyrkiet bevæger sig i 

retning af eller væk fra EU?

Af Morten Messerschmidt (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard 

(DF) og Peter Skaarup (DF).

(Anmeldelse 13.01.2009. Fremme 20.01.2009).
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Kl.11:43  
Kort bemærkning

Formanden:

Den første, der får ordet, er hr. Morten Messerschmidt som ordfører for forespørgerne for at begrunde forespørgslen. 

Værsgo.
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Kl.11:43  
Kort bemærkning

Begrundelse

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand. Efter at have gennemgået nogle af de fatale konsekvenser af allerede gennemførte udvidelser vender vi altså 

blikket imod en af de nok mest opsigtsvækkende forhandlinger, som i øjeblikket pågår med et land, som ønsker 

medlemskab af EU, nemlig Tyrkiet. Jeg og Dansk Folkeparti er af den opfattelse, at det fra starten af har været en fatal 

misforståelse overhovedet at indlade sig på optagelsesforhandlinger med et land, der kulturelt, politisk, historisk og på 

mange andre områder afviger så mærkbart fra kernelandene, fra medlemslandene i EU, at vi nærmest dagligt oplever 

forskellene, konflikterne, problemerne ved at skulle få to så forskellige størrelser til overhovedet at passe sammen, og at det

i virkeligheden i højere grad fører til, at de to parter så at sige flytter sig bort fra hinanden, end det, der oprindelig var tanken:

at man skulle forsøge at forene.

Vi har et godt samarbejde med Tyrkiet i Europarådet og i NATO og i andre sammenhænge, men de fleste vil efterhånden 

kunne se, at det, der foregår i øjeblikket i Tyrkiet, er en regulær islamisering, hvor AK-partiet med premierminister Erdogan 

og præsident Gül i spidsen område for område - undervisningssektoren, administrationen, justitsvæsenet og en lang række

andre sektorer - er i gang med en islamisering af landet, som hverken er til Tyrkiets fordel eller til EU’s fordel. Det er derfor 

vores opfattelse, dels at vi i Folketinget løbende skal have en debat om, hvordan udviklingen i Tyrkiet nu engang er, dels at 

regeringen bør tilsikre, at uanset hvad der sker, vil Tyrkiet aldrig kunne blive medlem af EU, uden at danskerne bliver spurgt 

ved en folkeafstemning, dels at man skal overveje, om det overhovedet er fornuftigt i forhold til relationen Tyrkiet og EU 

imellem at fortsætte med forhandlingerne.

Det er på den baggrund, at vi ønsker den her forespørgsel.
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Kl.11:45  
Kort bemærkning

Formanden:

Ja tak. Så er det udenrigsministeren til besvarelse.
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Kl.11:46  
Ordfører

Besvarelse

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

EU har haft optagelsesforhandlinger med Tyrkiet siden 2005. Reformtempoet i landet har været svingende - det er der ingen

grund til at lægge skjul på - men den tyrkiske regering har som sin erklærede målsætning at tilnærme Tyrkiet EU og EU's 

standarder. Det vil jo selvsagt være i både EU's og Danmarks interesse, så det er en proces, som vi støtter.

Ifølge den tyrkiske forfatning er Tyrkiet et sekulært samfund med en klar adskillelse mellem stat og religion. 

Regeringspartiet, AKP, har islamiske rødder, men det afviser selv at være islamisk orienteret. Det er sandt, at der i det 

tyrkiske samfund er kredse, der frygter, at AKP-regeringen bevæger landet væk fra princippet om adskillelse af stat og 

religion. AKP lægger selv vægt på, at Tyrkiets strategiske orientering er mod Europa, og partiet har, siden det kom til 

magten i 2002, arbejdet for landets tilnærmelse til EU. Det registrerede vi jo navnlig i perioden fra 2002 til udgangen af 

2005, hvor reformtempoet var særlig højt.

AKP fik ved det seneste valg i 2007 cirka 46 pct. af stemmerne, og partiet fortsatte på det grundlag med at have 

regeringsansvaret. Desuagtet har domstolene været opmærksomme på AKP's islamiske rødder for at sikre, at Tyrkiet 

forbliver sekulært. Sidste år behandledes således en sag imod AKP, og den meget omtalte lukningssag mod AKP kostede

jo rent faktisk meget politisk energi og opmærksomhed og satte reformtempoet ned i forhold til det, som EU forlangte.

Men sagen blev afsluttet i 2008, ved at den tyrkiske forfatningsdomstol konkluderede, at AKP havde været centrum for 

antisekulære aktiviteter, men domstolene undlod at skride til lukning at partiet. Sagen tydeliggjorde konflikten mellem stat 

og religion i det tyrkiske samfund, og den satte som sagt reformprocessen i stå i en lang periode. Og så vil jeg selvfølgelig 

gerne tilføje, som jeg også sagde dengang, at partilukninger i et demokrati bør være noget ganske exceptionelt og være i 

overensstemmelse med Venedigkriterierne, som Europarådet jo arbejder med. Siden lukningssagen i 2008 har valgkampen 

op til lokalvalget den 29. marts 2009 igen afledt opmærksomheden noget fra EU-processen.

Grundlaget for EU's optagelsesforhandlinger med Tyrkiet er som bekendt Københavnskriterierne og den opstrammede 

forhandlingsramme, som er fastlagt af Rådet for Den Europæiske Union. Den danske holdning til optagelsesforhandlinger 

med Tyrkiet er klar, og den har jo også et bredt flertal i Folketinget bag sig og blev bekræftet den 2. maj 2006. 

Målsætningen er et tyrkisk medlemskab af EU, men forhandlingerne er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på 

forhånd, og hvor der også skal tages hensyn til EU's evne til at optage nye medlemmer på det tidspunkt, hvor beslutningen 

skal træffes. Tyrkiet kan først blive medlem af EU, når alle betingelser for medlemskab er opfyldt og EU altså er klar.

Europa-Kommissionen konkluderede i den seneste fremskridtsrapport for Tyrkiet fra november 2008, at landet har forbedret 

sin evne til at leve op til forpligtelserne ved et EU-medlemskab. Tyrkiet opfylder fortsat, siger Kommissionen, i tilstrækkelig 

grad det politiske Københavnskriterium.

Der er sket visse fremskridt i forhold til ytringsfriheden, bl.a. gennem en ændring af artikel 301 i straffeloven, og forholdene 

for de ikkemuslimske trossamfund er forbedret gennem vedtagelse af lov om stiftelser, men implementeringen af 

reformtiltagene halter desværre bagefter i flere tilfælde.

På det udenrigspolitiske område fremhævede Kommissionen i øvrigt Tyrkiets aktive rolle i særlig Mellemøsten og 

Kaukasus, hvor der jo er bevægelse i positiv retning.

EU-Kommissionen peger på, at en væsentlig udfordring for Tyrkiet er at få gennemført en forfatningsreform og en reform af 

justitsvæsenet. Derudover skal Tyrkiet fremme menneskerettighederne, bl.a. ytringsfriheden og religionsfriheden, og den 

civile kontrol med militæret skal styrkes.

Tyrkiet lever desuden endnu ikke op til sine forpligtelser i henhold til den såkaldte Ankaraprotokol. Den protokol udvider sin 

toldunion mellem EU og Tyrkiet til også at omfatte de nye EU-medlemslande, herunder Cypern. Tyrkiet har endnu ikke 

ophævet sine restriktioner på transport- og havnefaciliteter i forhold til Cypern. EU blev i 2006 enig om, at dette skulle have 

konsekvenser, og det blev bl.a. besluttet, at 8 ud af de 35 forhandlingskapitler skulle fastfryses. EU vil tage spørgsmålet om

Ankaraprotokollen op til fornyet overvejelse til efteråret 2009. Tyrkiet modsætter sig gennemførelse af Ankaraprotokollens 

forpligtelser, fordi de ikke ønsker at tage et skridt, som de mener kan tolkes som en de facto tyrkisk anerkendelse af 

republikken Cypern.

I den seneste tid er der sket både fremskridt og tilbageskridt. Et helt nyt og positivt fremskridt er åbningen af en ny kurdisk 

tv-kanal på nationalt tv, TRT 6. Men på andre punkter er der i 2008 efter alt at dømme sket tilbageskridt, f.eks. har nogle 

ngo'er rapporteret om flere sager vedrørende tortur og mishandling i 2008 end året før. Det er selvfølgelig meget alvorligt, og 

det må den tyrkiske regering få rettet op på.

Alt i alt står Tyrkiet således over for en række udfordringer, der skal tackles, inden landet overhovedet kan komme i 

betragtning som medlem af EU. Men skulle Tyrkiet få gennemført alle disse reformer, få gennemført hele den proces, som 

vi forlanger af Tyrkiet, og som Tyrkiets regering selv er indstillet på at gennemføre, og skulle Tyrkiet så derigennem blive 

klar til EU og EU samtidig blive klar til Tyrkiet, så er det givet, at Tyrkiet jo til den tid vil være et helt andet land end det, vi 

kender i dag, og som Dansk Folkeparti altid forholder sig til. Så vil de forhold, som Dansk Folkeparti med megen ret 

anfægter, nemlig være fortid.

Den tyrkiske regering har tilkendegivet, at den ønsker at sætte fart på EU-reformprocessen efter lokalvalget den 29. marts. 

Premierminister Erdogan har udnævnt en ny EU-chefforhandler, som kan koncentrere sig om EU-udvidelsesforhandlingerne 

og virke som en indpisker i reformprocessen, således at disse fejl og mangler bliver rettet hurtigere. Og det vil jo så 

forhåbentlig bidrage til at skabe et nyt momentum.

Ifølge AKP-regeringen selv vil et af de første tiltag efter lokalvalget være at skabe enighed om forfatningsændringer, og det 

kan vi jo kun tilskynde den tyrkiske regering til at gøre. EU er i løbende dialog med Tyrkiet, bl.a. i forbindelse med EU-

optagelsesprocessen. Danmark har også tætte bilaterale kontakter til landet, og under mit besøg i Tyrkiet sidste år 

drøftede jeg naturligvis bl.a. optagelsesforhandlingerne med udenrigsministeren, Babacan. Et af de punkter, jeg lagde vægt 

på, var vigtigheden af at få fart på reformprocessen, især reformer relateret til menneskerettighederne.

Lad mig så slå fast: Tyrkiets vej mod EU er lang og besværlig. Tyrkiet skal gennemføre en omfattende reformproces. Det 

centrale er, at Tyrkiet selv ønsker en tilnærmelse til EU. Det er også i både EU's og Danmarks interesse, at Tyrkiet udvikler

sig i retning af EU. Kommer landet igennem de nødvendige reformer, vil det være et helt andet land, end vi kender i dag. 

Men det vil tage mange år, før Tyrkiet når det punkt, og det vil først være til den tid, vi skal tage endelig stilling til et tyrkisk 

medlemskab af EU.

Her og nu har vi fokus på Tyrkiets tilnærmelse til EU og den tyrkiske reformproces, og det er en reformproces, vi alle, også 

Dansk Folkeparti, naturligvis må være interesseret i fortsætter og accelererer.
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Kl.11:53  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak til udenrigsministeren for besvarelsen.

Så går vi til forhandlingen, og den første, der får ordet, er hr. Morten Messerschmidt som ordfører for forespørgerne.
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Kl.11:53  
Kort bemærkning

Forhandling

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand. Hvorfor minder udenrigsministerens ord mig slående om Chamberlains betragtninger efter sin fredsaftale med

Hitler, peace in our time, troen på, at blot man har et papir, hvorpå der står fred, så får man fred? Det gør de, fordi det er 

præcis den samme situation, vi befinder os i med hensyn til den tyrkiske regering, som naturligvis alt andet lige er et noget

mere venligt stemt regime end det, som Chamberlain havde indgået en aftale med.

Man tror, hvis man skal blive i sprogbruget, på unifying i vores tid, på forening i vor tid med noget, som grundlæggende er 

fuldstændig uforeneligt. Og jeg undrer mig over, at udenrigsministeren næsten ikke, for ikke at sige slet ikke, svarer på den

del af forespørgslen, som handler om, hvorvidt Tyrkiet i øjeblikket bevæger sig bort fra EU eller i retning af EU. Han berører 

overhovedet ikke den islamiseringsproces, som i øjeblikket er i gang under AK-regeringen - ud over dommen fra højesteret. 

Udenrigsministeren berører selvfølgelig forfatningsændringen og siger, at den er positiv. Men er det ubetinget positivt, at AK-

regeringen som led i sit islamiske kvindesyn nu mener, at kvinder skal ind i en særlig bestemmelse i forfatningen, som 

handler om sådan særlig beskyttelsesværdige grupper, herunder børn, handicappede og lignende?

Er det i virkeligheden ikke et forslag, som ligger fuldstændig i forlængelse af det, vi for få år siden hørte fra samme Erdogan,

om sex uden for ægteskab, der også skulle være kriminelt, forudsat at man altså var gift med en anden? Det er fuldstændig

den samme islamiske tankegang, som vi her ser fra Erdogans parti, som når Erdogan udsteder censurforbud mod 

videnskabelige magasiner, der bringer et billede af Charles Darwin på forsiden, fordi han efter regeringens opfattelse har 

været grundlaget for den kreationisme, som man betragter som i strid med islam. Eller hvorfor nævner man ikke de 254 

journalister, som alene sidste år blev retsforfulgt af regeringen, heraf 44 alene efter den artikel 301, som udenrigsministeren 

nævner, men som det tyrkiske retsvæsen altså stadig væk forholder sig til, bruger, anvender, sigter og dømmer folk efter?

Tyrkiet er på vej væk fra EU. Man har ligestillet de islamiske og de sekulære skoler, når det kommer til optag på 

universiteterne. Man har fjernet det gamle forbud mod det islamiske hovedtørklæde, som går helt tilbage til kemalismens 

start, helt tilbage til tiden lige efter første verdenskrig. Man har på linje med det, der foregår i alle andre muslimske lande, 

valgt at forbyde restauranter at udskænke alkohol i 62 ud af Tyrkiets 81 provinser. Område for område minder Tyrkiet mere 

om det Mellemøsten, vi kender, end om det EU, vi nu engang er.

Derfor er vi i Dansk Folkeparti voldsomt skeptiske over for at fortsætte den optagelsesproces, man har sat i gang. Og vi 

insisterer på, at hvis man vil dette ideologiske projekt, må det i det mindste sikres, at befolkningerne får det endelige ord. 

Lige så vel som at præsident Sarkozy i Frankrig har lovet franskmændene en folkeafstemning, bør den danske regering 

også love danskerne, at hvis man fortsætter med dette hovedløse projekt, jamen så bliver det danskerne, der får den 

endelige afgørelse ved en folkeafstemning. Det er det eneste rigtige.

Jeg skal derfor her indledningsvis på vegne af Dansk Folkeparti fremføre følgende:

Forslag til vedtagelse 

»Folketinget konstaterer, at Tyrkiet med sit historiske, politiske og kulturelle baggrund afviger mærkbart fra de øvrige af 

EU’s medlems- og ansøgerlande. Endvidere konstaterer Folketinget, at Tyrkiet igennem de seneste år har gennemgået en 

udvikling væk fra det sekulære udgangspunkt, idet der henvises til forholdene for minoriteter, for ytringsfriheden, for 

ligestillingen og for demokratiet.

På den baggrund opfordrer Folketinget regeringen til i EU at modarbejde processen med henblik på optagelse af Tyrkiet i 

EU og kræver, at regeringen som led i en eventuel optagelse af Tyrkiet som medlem af EU udskriver folkeafstemning 

herom.«

(Forslag til vedtagelse nr. V 48).

Tak, formand.
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Kl.11:58  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak. Dette oplæste forslag til vedtagelse vil indgå i Folketingets videre forhandlinger.

Jeg skal her udsætte mødet. Mødet genoptages kl. 13.00.
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Kl.11:58  
Kort bemærkning

:

Mødet er udsat. (Kl. 11:58).
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Kl.13:06  
Kort bemærkning

Forhandling

Formanden:

Mødet er genoptaget.

Vi er ved forhandlingen, og den næste ordfører under F 24 er hr. Michael Aastrup Jensen. Værsgo.

  

Vis alle (6) indlæg i denne gruppe
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Kl.13:07  
Ordfører

(Ordfører)

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg vil indledningsvis gerne have lov til at slå fast, at i spørgsmålet om Tyrkiets mulige optagelse i EU, er der faktisk 

opstillet en lang række helt specifikke krav, og før de er opfyldt, kan der på ingen måde blive tale om et tyrkisk EU-

medlemskab. Som det ser ud i dag skal tyrkerne flytte sig endog meget langt, hvis de på nogen måde skal gøre sig 

forhåbninger om at blive en del af Den Europæiske Union. Det er min og Venstres opfattelse, at Tyrkiet, som vi kender det i

dag, langtfra er parat til at blive en del af EU. Jeg vil godt have lov til at advare imod, at Dansk Folkeparti får lov til at kapre 

debatten for at gøre den til et spørgsmål om, hvorvidt Tyrkiet anno 2009 skal være EU-medlem. Det spørgsmål er jo 

fuldstændig uaktuelt.

Denne forespørgselsdebat er en ud af efterhånden mange debatter, hvor vi kan få lov til at høre på Dansk Folkepartis 

evindelige klagesang om, at EU er så og så dårligt, og at vi i virkeligheden ville være meget bedre tjent med en høj mur 

omkring Danmark, der kan holde omverdenen på behørig afstand. Det er som at høre en meget dårlig lp-plade, hvor 

pickuppen desværre er kørt fast i samme rille, og på pladecoveret blomstrer partiets spidskandidat til 

europaparlamentsvalget, en mand, der er så utilfreds med EU, at han partout må have et fast sæde i dets parlament. Vi 

befinder os med andre ord midt i hr. Morten Messerschmidts valgkamp, og her er spørgsmålet om Tyrkiet blot endnu et 

stykke valgflæsk, som han langer over disken til vælgerne.

Vi kan bruge Tyrkiet, men set i den sammenhæng er Tyrkiets behov for EU langt, langt større. Tyrkiet ligger som bekendt 

på grænsen mellem Europa og Asien. Af den grund har landet enorm strategisk betydning, især sikkerhedspolitisk, men 

også med hensyn til energiforsyning og handel i øvrigt. Samtidig indtager Tyrkiet en nøglerolle som diplomatisk bindeled 

mellem de stridende parter i Mellemøsten. Landet har bl.a. spillet en meget aktiv rolle i forsøget på at mægle mellem 

Syrien og Israel. Endelig er Tyrkiet en regional magtfaktor, der er med til at værne os og de øvrige lande i Mellemøsten mod

Irans islamiske terrorregime.

Men selv om Tyrkiet måske er lidt af en duks set i mellemøstlig sammenhæng, befinder landet sig stadig rigtig langt nede 

på den demokratiske skala. Der er meget langt op for overhovedet at nærme sig det niveau, som landet skal befinde sig på,

før et tyrkisk medlemskab af EU bliver realistisk. Listen over Tyrkiets fejl og mangler er alenlang, og Dansk Folkepartis 

ordfører har vi allerede hørt remse op af denne liste igen og igen, og det vil han sikkert gøre igen under debatten. Men jeg 

skal nok spare Tinget.

Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at vi i Venstre, eller for den sags skyld i EU generelt, vil se stort på Tyrkiets 

stribevis af brud på elementære menneskerettigheder eller er ligeglade med, at landet ikke efterlever internationale 

konventioner og aftaler - på ingen måde. Hvis Tyrkiet nogen sinde skal gøre sig forhåbninger om at blive en del af det gode 

selskab, skal tyrkerne og deres ledere virkelig lægge sig i selen, for de har meget, meget lang vej igen, før de er egnede til 

at blive lukket ind i varmen. Som jeg sagde indledningsvis, er EU’s principper klippefaste, dem kan der ikke forhandles om. 

På den baggrund vil jeg gerne på vegne af Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale

Venstre og Liberal Alliance fremsætte følgende:

Forslag til vedtagelse

»Folketinget bekræfter sin vedtagelse V 66 af 2. maj 2006.«

(Forslag til vedtagelse nr. V 49).

Hvis nu ikke alle tilstedeværende ved, hvad det egentlig var, vi vedtog i 2006, vil jeg gerne lige læse det op som en 

servicemeddelelse. Det var følgende:

»Folketinget konstaterer, 

- at forhandlingerne med Tyrkiet om medlemskab af Den Europæiske Union er indledt,  

- at grundlaget er Københavnskriterierne og en opstrammet og forsvarlig forhandlingsramme som fastlagt af Rådet for Den 

Europæiske Union på mødet den 3. oktober 2005, 

- at målsætningen er tyrkisk medlemskab af EU, men at forhandlingerne er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på 

forhånd, og hvor der også skal tages hensyn til EU's evne til at optage nye medlemmer (absorptionskapacitet). Folketinget 

opfordrer regeringen til fortsat at medvirke til at sikre en stram og forsvarlig forhandlingsproces med Tyrkiet.«
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Kl.13:11  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak. Vi har jo i formandskabet indført den praksis, at man ikke nødvendigvis læser et forslag til vedtagelse op, efter at 

ordføreren netop har læst det op - sådan har det jo været før - men for en god ordens skyld vil jeg gøre det her, for nu er der 

to oplæste forslag: det gamle og det nye. Jeg vil godt læse det op, for det er rimelig kort. Det, som Venstre, 

Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance har som

forslag til vedtagelse, lyder:

»Folketinget bekræfter sin vedtagelse V 66 af 2. maj 2006.«

Det er det forslag til vedtagelse, der indgår i de videre forhandlinger.

Der er ønsker om korte bemærkninger, og det er først hr. Morten Messerschmidt. Jo
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Kl.13:12  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Først må der være grund til at takke hr. Michael Aastrup Jensen om ikke andet så i hvert fald for hans opfindsomhed i 

forhold til at skrive ordførertaler. Under den tidligere debat hørte vi lidt om Morten Korch, og nu skal vi høre om hans lp-

samling. Jeg er da næsten glad for, at vi har begrænset det til to debatter i dag.

Dernæst vil jeg høre: Når nu man fra det her store flertal af partiers side vælger at trække en vedtagelse fra den 2. maj 2006

frem, altså en næsten 3 år gammel vedtagelse, vidner det så i virkeligheden ikke om, at man fra de partiers side 

overhovedet ikke interesserer sig for, hvad der foregår i Tyrkiet? For der er jo netop sket helt elementært graverende ting i 

Tyrkiet inden for de sidste 2-3 år. AK-partiet, altså regeringspartiet, er blevet kendt i strid med forfatningen, og der er en 

omfattende islamisering af samfundet i gang. Alle de ting vælger japartierne overhovedet ikke at tage stilling til, næ, man 

holder fast i det, man vedtog i 2006, og så kan alt det andet åbenbart være ligegyldigt.
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Kl.13:13  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:13  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Nu tror jeg ikke, at Dansk Folkepartis EU-ordfører helt kan lægge mig i munden, at jeg ikke havde en rimelig skarp kurs 

over for et eventuelt kommende EU-medlemskab for Tyrkiet. Det var også derfor, at jeg som en servicemeddelelse læste 

vedtagelsen fra 2006 op, hvis nu nogen skulle have glemt den, for der siger vi jo, at det er en åben proces - resultatet er 

ikke givet på forhånd - at regeringen skal føre en stram og forsvarlig forhandlingsproces osv. 

Det er altså ord, hvor vi klart siger, at Københavnskriterierne skal opfyldes fra Tyrkiets side, at man generelt skal stramme 

op i forhold til demokratiske spilleregler osv. Det sagde vi allerede dengang, og det er der selvfølgelig ikke ændret ved; det 

mener vi stadig væk, og dermed har vi også sagt, at vi ikke mener, at Tyrkiet er i mål endnu. Og som jeg også sagde i 

ordførertalen, mener vi faktisk fra Venstres side, at der er rigtig lang vej til målstregen endnu.

Så er der selvfølgelig to måder, man kan gribe det an på: Skal vi så bare lade være med at tænke mere over det, eller skal 

vi prøve at holde dem på sporet og kæmpe for, at de når i mål? Det er det, vi lægger op til fra Venstres side.
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Kl.13:14  
Kort bemærkning

Formanden:

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:14  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Det kan jo ikke tages som udtryk for andet, end at Venstre åbenbart finder, at det der med, at et parti og en regering bliver 

kendt i strid med sit eget lands forfatning, i hvert fald ikke er væsentligt nok til, at man gider bruge et par minutter på at 

indskrive det i et forslag til vedtagelse. Det er da ganske tankevækkende. Noget så fundamentalt for et demokrati, som at 

ens regering overholder forfatningen, bør da indgå i de overvejelser, som man som EU-medlemsland gør sig, i takt med at 

Tyrkiet altså forhandler.

Så vil jeg spørge i forhold til det der mantra, vi hele tiden hører og sikkert vil høre fra alle de andre copy-paste-talere her 

efterfølgende, at selvfølgelig kan Tyrkiet først komme med, når landet overholder kriterierne: Hvilket europæisk land kan 

komme med, før de overholder kriterierne? For ellers giver det svar jo ikke nogen mening. Der er jo masser af europæiske 

lande, man ikke vælger at indlede optagelsesforhandlinger med, men hvis de alle sammen bare skal med, når de opfylder 

kriterierne, hvorfor skal man så forhandle med Tyrkiet og ikke med f.eks. Aserbajdsjan og Rusland?
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Kl.13:15  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:15  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Nu er det jo sådan, vil jeg gerne sige til hr. Morten Messerschmidt, at Tyrkiet er et officielt kandidatland til EU; det er 

Aserbajdsjan ikke endnu, og det er i hvert fald en rimelig god grund til, at man ikke forhandler med Aserbajdsjan.

I forhold til Tyrkiets eventuelle kommende EU-medlemskab har vi jo klart sagt, at vi ønsker at holde dem på sporet i forhold 

til Københavnskriterierne og i forhold til, at de mangler at få ryddet op i nogle ting, bl.a. i forhold til spørgsmålet om deres 

domstole og i forhold til forfatningen. Det er vi jo fuldstændig enige om. Det er også derfor, jeg siger, at det simpelt hen ikke

kan nytte noget, at Dansk Folkeparti prøver at kapre en dagsordenen om, at vi fra Venstres side gerne vil have Tyrkiet med 

i EU anno 2009, for som jeg sagde i min tale: Det ønsker vi ikke. Vi vil have, at Tyrkiet skal opfylde en lang række krav, 

som de ikke er i nærheden af at opfylde endnu, før de kan komme med i EU. Et forsøg på at fjerne den fokus, som hr. 

Morten Messerschmidt prøver på, skal han ikke få held til.
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Kl.13:16  
Kort bemærkning

Formanden:

Så er der en kort bemærkning fra hr. Kamal Qureshi.
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Kl.13:16  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

Tak. Vi har jo fremsat et fælles forslag til vedtagelse, men jeg tror, at vi også er enige på afgørende områder, så jeg synes 

bare - når nu vi ikke fik lejlighed til at stille ministeren spørgsmål i første runde - at jeg gerne, for at få det på plads, vil 

spørge Venstres ordfører, om ikke Venstre vil kunne bekræfte sammen med SF, at den helt klare grund til, at vi støtter den 

her proces, er, at vi tror på, at Tyrkiets udvikling i retning af mere demokrati, bedre menneskerettigheder, bedre rettigheder 

for kvinder og andet fremmes i den her proces og ikke det modsatte.

Det, der er det helt bærende, er jo, at vi i modsætning til Dansk Folkeparti ikke bare er optaget af at ødelægge Tyrkiet, 

men faktisk er optaget af, hvordan vi fremmer den udvikling i Tyrkiet, som kan gøre, at Tyrkiet netop kan virke som den bro, 

der bliver nævnt i ordførerens tale.
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Kl.13:17  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:17  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg kan kun være fuldstændig enig med spørgeren og sige, at det helt klart er vores vurdering, at det, at vi så at sige holder

dem på sporet - som jeg har nævnt et par gange - i forhold til optagelsesforhandlingerne, i forhold til at der hele tiden er en 

undersøgelse af, om de opfylder de forskellige kriterier, at vi arbejder for, at de kommer i en meget mere demokratisk 

retning, og holder regeringen fast på de løfter, den har givet i forhold til EU, er markant bedre, end at vi kommer og siger: 

Nej, vi mener ikke, at Tyrkiet overhovedet er en del af Europa. For så kan det da gå rigtig galt.

Her taler vi altså om et land, som har en kæmpe militærstyrke, et land, som i dag i mit billede i en eller anden grad er med 

til sammen med Israel at være duksedrengen i Mellemøsten. Og det kan altså gå gruelig galt, hvis ikke vi kan holde dem 

på sporet og så at sige hele tiden sige: I kan godt nå målet, hvis I opfylder de her forskellige krav. Så jo, jeg er meget enig.
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Kl.13:18  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Kamal Qureshi.
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Kl.13:18  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

De her korte bemærkninger behøver jo ikke nødvendigvis være spørgsmål, så jeg vil benytte lejligheden til at sige, at set 

gennem SF’s briller er der jo ikke nogen tvivl om, at det er helt klart, at vi ser en proces i Tyrkiet. Går man tilbage til det 

tidspunkt, hvor processen startede i Tyrkiet, og det er jo længere tilbage end i 2005, er der ingen tvivl om, at Tyrkiet har 

bevæget sig i en retning med mere respekt for menneskerettighederne. De grupper i Tyrkiet, som ønsker den her proces, 

bliver styrket af et europæisk samarbejde og bliver styrket af, at Tyrkiet er med i en lang række projekter, 

menneskerettighedsprojekter, kvinderettighedsprojekter, demokratiprojekter m.m. Tyrkerne er med i de internationale 

konferencer, og deltager også i langt hovedparten, hvor de personer og de grupper bliver styrket.

Så det ville være en skadelig udvikling for Tyrkiet, hvis vi skulle vælge den linje, som Dansk Folkeparti lægger op til, og 

skubbe tyrkerne fra os. Det, der er det helt centrale, det helt afgørende og det, tyrkerne har brug for, er, at vi er der, at vi 

hjælper dem, og at vi er med til at fremme udviklingen i det rigtige spor.
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Kl.13:19  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:19  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg er enig i, at vi heldigvis har set visse positive skridt fra Tyrkiets side. Jeg må så til gengæld sige, at jeg også synes, at 

vi har set tilbageskridt fra Tyrkiets side. Der må jeg give hr. Morten Messerschmidt ret i, at vi også har set episoder, som 

jeg i hvert fald absolut ikke syntes var pæne. Derfor er det også vigtigt for mig at understrege, at det Tyrkiet, som vi fra 

Venstres side gerne ser får EU-medlemskab, ikke er et Tyrkiet anno 2009, for der er altså lang vej endnu. Men som 

spørgeren klart var inde på, kan Tyrkiet jo kun komme i mål, hvis og såfremt Tyrkiet er på sporet, og derfor er det vigtigt, at 

vi holder dem på sporet.
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Kl.13:20  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe for en kort bemærkning.
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Kl.13:20  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Når jeg påhører de her debatter om Tyrkiets mulige optagelse i EU, så er der en ting, der altid undrer mig, og det er bl.a. hr.

Michael Aastrup Jensens tidshorisont. Det er altså, som om historien kun er et øjeblik, der venter på det næste øjeblik, og 

det er rigtigt, at det er sådan med historien i forhold til Vorherre, men hr. Michael Aastrup Jensen kunne dog godt have en 

anden tidshorisont.

Der bliver hele tiden sagt, at det slet ikke er i dag, og at det slet ikke er i 2009, at Tyrkiet skal optages, men altså, 

Muhammed er ca. 1.500 år gammel, og islamismen er lige så gammel. Så har vi i årene efter første verdenskrig oplevet et 

tilbageslag for islamismen med Kemal Atatürks reformer, og nu går det den modsatte vej igen, som om Kemal Atatürk 

næsten ikke havde eksisteret… 

  

29

Kl.13:21  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Vi skal lige have spørgsmålet.
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Kl.13:21  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Ja, spørgsmålet - det forundrede spørgsmål - er: Hvad er det for en tidshorisont? Er det 30 år, der vil gå, inden Tyrkiet kan 

optages, eller er det 100 år, og kunne man så ikke lige lade det ligge lidt og vente med at snakke om det?
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Kl.13:22  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:22  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Altså, jeg kan ikke sætte en tidsgrænse ind og sige, at det bliver om x antal år, at Tyrkiet kan blive medlem af EU, for som

jeg har slået fast, skal Tyrkiet opfylde en lang række kriterier, som de ikke er i nærheden af at opfylde endnu. Og hvornår 

de så gør det, beror selvfølgelig på de forhandlinger, der er mellem EU på den ene side og Tyrkiet på den anden side. Jeg 

er selvfølgelig forhåbningsfuld, med hensyn til at vi kan komme det nærmere, at det kan storme fremad, men det er jo også 

vigtigt at slå fast, at det forslag til vedtagelse, som vi forhåbentlig bekræfter med en afstemning her senere, også klart siger,

at det er en åben proces, hvor resultatet ikke er givet på forhånd.

Så det vil sige, at det altså er sådan, at det ikke bare er en gratis omgang for Tyrkiet. Hvis ikke Tyrkiet opfylder de 

forskellige kriterier, der er, kan Tyrkiet ikke blive medlem af EU. Derfor er det også vigtigt, at Tyrkiet spiller med på den her 

bane.
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Kl.13:23  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.13:23  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jo, men hvis jeg nu fik den originale idé at foreslå her i Folketinget, at Saudi-Arabien skulle optages i EU, så ville det 

formentlig støde på forskellige indvendinger, og en af de absolut relevante ville være, at Saudi-Arabien er et islamisk 

diktatur. Og så ville hr. Michael Aastrup Jensen sige, at det jo var en proces, der gik over tid, og at alle 

Københavnskriterierne skulle være opfyldt, før vi kunne optage Saudi-Arabien.

Ærlig talt, er det da ikke nogle mærkelige luftkasteller og en mærkelig mangel på fornemmelse for, hvor uendelig langsomt 

historien bevæger sig?
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg kan berolige hr. Jesper Langballe med, at vi fra Venstres side ikke vil arbejde for, at Saudi-Arabien bliver medlem af EU.

Det er jo så dermed også sagt, at jeg mener, at Tyrkiet er et kandidatland, og at Tyrkiet selvfølgelig skal opfylde en lang 

række kriterier, for at det kan blive medlem. Det har jeg efterhånden sagt mange gange nu, men alligevel prøver man at 

skyde os i skoene, at - som jeg hørte det fra hr. Morten Messerschmidt tidligere - hvis det stod til os, ville Tyrkiet komme 

med i nærmeste fremtid.

Jeg har altså sagt rimelig klart i min tale, at der er lang vej endnu, før Tyrkiet kommer i mål, men som vi også talte om før, 

er det, at vi holder dem på sporet og holder dem på en demokratisk vej, bedre end alternativet.
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Så er det fru Yildiz Akdogan, Socialdemokratiet.
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Kl.13:25  
Ordfører

(Ordfører)

Yildiz Akdogan (S):

Et uddannelsessystem, der fungerer under en religiøs administration, censur på bøger, dødsstraf, skilsmisse ikke tilladt, 

prævention og abort ikke tilladt, kvinder i den offentlige sektor må opgive deres arbejde i tilfælde af et ægteskab, 

kriminalisering af homoseksuelle - disse var punkter i en forfatning, som også gjorde krav på nabostatens territorium. Men 

den her forfatning er ikke den tyrkiske. Det er en forfatning, der var den irske før 1973. Det får en til at tænke og ikke mindst

stille spørgsmålet: Kan det virkelig passe? Ja, det kan det. Men Irland er heldigvis nået langt siden, bl.a. takket være EU 

og de krav, man har stillet fra fællesskabets side til de enkelte medlemslande.

Men spørgsmålet i dag drejer sig om Tyrkiet, og spørgsmålet er så, hvad der sket, siden dette land blev kandidatland i 

1999. Tyrkiet har først og fremmest forpligtet sig til at opfylde Københavnskriterierne. Allerede 2 år efter, dvs. i 2001, 

lancerede den daværende koalitionsregering sin første reformpakke, der prikkede hul på en række tabuer i tyrkisk politik - 

tabuer, som gjorde op med militæret, mindretalsspørgsmålet og menneskerettighederne generelt.

I 2002 fik landet så sin nuværende konservative, religiøse regering, også kendt som AKP-partiet. Trods skeptikernes frygt 

for en islamisering af det sekulære Tyrkiet, kan man med rette spørge, hvad der er sket rent reformmæssigt under den her 

regering. Hvis jeg skal fremhæve nogle af de konkrete udviklingsprocesser, kan jeg nævne nogle enkelte, og det lyder 

sådan her:

Den meget kritiserede forfatning fra 1982, der blev til efter militærkuppet, har været og er under stor forandring og 

reformproces, og en tredjedel af forfatningen er bl.a. ændret. Dødsstraffen er afskaffet. Den politiske situation i Tyrkiet er 

meget mere stabil end tidligere, og militærets indblanding i det politiske liv er begrænset væsentligt. Bl.a. har militæret blot

en rådgivende rolle i dag. Mindretalsrettigheder er forbedret væsentligt. F.eks. er det i dag tilladt, at det kurdiske mindretal 

kan få lov til at se kurdisk tv 24 timer i døgnet. Kvindernes ligestilling er forbedret markant, bl.a. via ægteskabsloven og den 

reviderede straffelov. Vold mod kvinden tages meget mere alvorligt fra myndighedernes side, og der er nultolerance over for 

æresrelaterede drab, heldigvis. Religiøse mindretal har fået lettere ved at komme frem og ytre sig til pressen og i det 

offentlige rum generelt. Der er også indført en nultolerancepolitik mod tortur og mishandling i fængslerne.

Så langt, så godt. Men er alt så fryd og gammen i Tyrkiet? Nej, Tyrkiet har stadig lang vej med hensyn til at implementere 

alle reformer, og selv om optagelsesforhandlingerne blev indledt officielt i 2005, mangler landet stadig væk 33 ud af de 35 

lovpakker, som landet skal gennemføre. Spørgsmålet er så, når nu et kandidatland, som, siden det blev grundlagt i 1923, 

har sat den europæiske statsdannelsesmodel som sit forbillede og trods sin muslimske baggrund har formået at bygge et 

parlamentarisk system op med frie valg og et ønske om at være en del af det europæiske fællesskab: Skal dette land 

holdes ude? Eller skal man holde det fast i den reformproces, det er i gang med?

For os Socialdemokrater er svaret ret enkelt. Tyrkiet er en vigtig samarbejdspartner for EU, og landet spiller også en vigtig 

rolle i NATO, som vi har set på det seneste, og kan også være en god rollemodel for andre muslimske lande. Derfor skal 

man holde den tyrkiske regering fast på det løfte om reformer. Vi ved, at medlemskab ikke er på tale i morgen eller de 

næste mange år frem, ligesom vi ved, at bolden ligger hos tyrkerne, hvad reformprocessens hastighed angår. Derfor mener 

vi heller ikke, at døren skal lukkes for Tyrkiet eller andre lande, der måtte ønske at forpligte sig til kravene om kriterierne fra 

EU's side. Vi skal derimod holde fast i en stram og ansvarlig forhandlingspolitik, hvad enten det gælder Tyrkiet eller andre 

kandidatlande.

Vi støtter den af Venstres ordfører fremsatte udtalelse.
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Kl.13:29  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:29  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Tak for betragtningerne. Jeg tror bare, jeg vil nøjes med at spørge - nu hvor fru Yildiz Akdogan altså tilslutter sig det forslag 

til vedtagelse tilbage fra midten af 2006 - om hun ikke isoleret betragtet kan se det som et problem, at den regering, som 

EU i øjeblikket forhandler med, er blevet kendt forfatningsstridig ved Tyrkiets forfatningsdomstol og altså har fået straffe 

derefter, det vil sige fået nedsat sit statstilskud osv.

Gør det ikke bare for nogle Socialdemokrater, at man måske lige tænker sig om en ekstra gang, inden man går ud og råber

juhu over den forhandlingsproces, som jeg forstår, at fru Yildiz Akdogan er en varm tilhænger af?
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Yildiz Akdogan (S):

For det første mener jeg ikke, at jeg råbte juhu. For det andet vil jeg også sige, at AKP-partiet heldigvis ikke blev lukket.

I min indledning refererede jeg til et land, der engang havde nogle regler, der kan få os til at ryste på hovedet i dag - Irland. 

Men situationen en anden i dag. Og som jeg også sagde i min tale, er det spørgsmålet om en reformproces. Bolden ligger 

hos tyrkerne, det gør hastigheden også. Så skulle vi ikke lige vente og se, hvordan og hvorledes det går, inden vi på forhånd

dømmer dem ude?
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg synes, det er en ganske fortrinlig argumentation, der givetvis fortjener optryk i flere årbøger, når året udrinder. Altså, det

forhold, at Irland på 35 år har reformeret sig, gør, at så må Tyrkiet sandelig da også kunne. Det synes jeg er fantastisk. Jeg

vil i hvert fald huske det længe, tror jeg. Jeg vil sige, at det unægtelig også letter argumentationen for Socialdemokraterne 

på en lang række andre områder, hvis man kan pege på et eneste område, hvor der har været en udvikling, og så sige: 

Jamen så kan alle andre også. Jeg vil sige: Enfoldigheden leve! Og så må folk uden for huset her jo selv dømme.

Men jeg vil egentlig bare gerne have svar på mit spørgsmål. Gør det overhovedet ikke indtryk på fru Yildiz Akdogan eller på 

Socialdemokratiet som sådan, at den regering, man forhandler med, ved den tyrkiske forfatningsdomstol har fået kendt sit 

virke og sit program i strid med forfatningens grundprincipper?
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Kl.13:31  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:31  
Kort bemærkning

Yildiz Akdogan (S):

Tak for det. Jeg ved ikke, om ordføreren selv er klar over det, men faktisk lavede vi en stor big bang-udvidelse i 2004, hvor vi 

fik ti nye lande med i EU, og så fik vi to andre nye lande, og mig bekendt har de her lande reformeret sig ret så meget og er

blevet ret velfungerende demokratiske stater. Så, ja, det tog 35 år for Irland, det tog gennemsnitlig 10 år for de central- og 

østeuropæiske lande. Det kan være, at det måske tager 20 år for Tyrkiet - hvem ved? Men processen er sat i gang. 

Så vil jeg lige spørge hr. Morten Messerschmidt, der er så skeptisk over for, hvad der foregår i Tyrkiet: Har hr. Morten 

Messerschmidt været i Tyrkiet? Europaudvalget var jo på en studietur for netop at gå ind og se på, hvad der sker, og 

hvordan reformprocesserne ser ud, og vi snakkede både med civilsamfundet, de politiske partier og forskellige andre 

interessegrupper. Det kunne måske have gavnet hr. Morten Messerschmidts indsigt i forhold til, hvad der foregår, hvis han 

nu havde deltaget i den her studietur.

  

47

Kl.13:32  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger, og næste ordfører er fru Hanne Agersnap, Socialistisk Folkeparti.
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Kl.13:32  
Ordfører

(Ordfører)

Hanne Agersnap (SF):

Jeg vil gerne takke for ministerens redegørelse, som jeg synes klart viste, at der stadig væk er væsentlige udeståender og 

udfordringer på mange områder i samarbejdet, men at den grundlæggende holdning også er, at det er vigtigt, at vi fortsætter

forhandlingsstrategien.

I SF undrer vi os over, at forespørgerne - i hvert fald sådan som forespørgslen er formuleret - kun er interesserede i forholdet

mellem islamiske og sekulære kræfter. Det, som vi synes er det særlig interessante, er forholdet mellem de demokratiske 

og de udemokratiske kræfter, herunder forholdet til mindretal, bl.a. kurderne, hvor det er vigtigt, at vi får en udvikling mod et 

mere pluralistisk demokrati.

Det er vigtigt, at EU fortsætter forhandlingerne med optagelse for øje, fordi det bl.a. er på den måde, vi får fremmet 

udviklingen mod det pluralistiske demokrati og mindretalsbeskyttelse, og fordi det er vigtigt for både EU og Tyrkiet at få 

styrket samarbejdet og i sidste ende nå frem til optagelse.

SF støtter de rammer for optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet, som vi vedtog tilbage i 2006. Her konstaterede 

Folketinget, at forhandlingerne med Tyrkiet er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på forhånd, men at målet dels er 

optagelse, dels at Tyrkiet skal opfylde de samme krav som alle andre nye medlemslande, herunder Københavnerkriterierne.

De seneste år er den positive reformproces, som blev startet i Tyrkiet i 2003, gået i stå. Det er vigtigt, at vi fortsætter med 

at presse på og få Tyrkiet tilbage på reformsporet, få bremset den øgede polarisering i det tyrkiske samfund og sikret 

pluralisme og mindretalsrettigheder. De demokratiske kræfter vokser i Tyrkiet, og de kræfter skal vi støtte ved at fortsætte 

forhandlingerne med optagelse som mål.

Ministeren nævnte, at et af problemerne i forhandlingerne med Tyrkiet er manglende accept af Ankaraprotokollen, altså at 

Tyrkiet ikke kan acceptere toldunion og transport- og havnesamarbejde med Cypern. Forholdet til Cypern og Grækenland 

fortsætter med at spænde ben for optagelsesforhandlingerne, og vi mener, at EU har en stor del af ansvaret for den 

hårdknude, forhandlingerne er havnet i. Den tyrkiske premierminister accepterede i sin tid FN's plan for en løsning af 

konflikten på Cypern, men græsk-cyprioterne forkastede planen. Alligevel valgte man at optage et delt Cypern i EU, og det 

er nu en af barriererne i forhandlingerne.

Det er vigtigt at holde fast i, at udsigten til EU-medlemskab giver den tyrkiske befolkning tro på fremtiden. Men både EU’s 

vaklen og de nyere processer i Tyrkiet har været med til at sætte reformprocessen i Tyrkiet i stå, og det er uheldigt for 

begge parter ud fra både et sikkerhedspolitisk, kulturelt og demokratisk synspunkt. Vi har brug for Tyrkiet som bindeled til 

Mellemøsten, til konstruktiv dialog med Tyrkiets moderate islam og til at skabe robust økonomi og velfærd i Europa. Tyrkiet

har allerede siden 1963 haft privilegeret medlemskab af først EF og nu EU, så man kan jo ikke tilbyde Tyrkiet en 

mellemting. Nu er det fuldt medlemskab, vi forhandler om.

SF støtter flertallets forslag til vedtagelse, som jo ikke er en genopfindelse af den dybe tallerken, men fastholder os ved den

vedtagelse, der blev vedtaget i maj 2006.
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Kl.13:36  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Der er et par korte bemærkninger, og den første er fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:36  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Fru Hanne Agersnap nævnte jo mange spændende emner i sit indlæg, og jeg vil bare stille spørgsmål til ét område.

Fru Hanne Agersnap nævnte forsøget på at genforene Cypern, altså få afsluttet den ulovlige besættelse at Nordcypern 

siden 1974 og genforene den med den græsk-cypriotiske del. Jeg forstår det sådan, at SF synes, det ville være 

fuldstændig naturligt, hvis græsk-cyprioterne skulle overdrage den besatte del af landet til tyrkerne. Det var i hvert fald 

sådan, jeg udlagde det, og kan fru Hanne Agersnap sige noget om, hvad det er for nogle dele af aftalen, hun finder er særlig

fornuftige?

Det er jo velkendt, at græsk-cyprioterne syntes, det var træls, at de skulle dele deres nationalbankreserver, og at det var 

træls, at man skulle have en fælles beslutningsprocedure, som gjorde, at hver del af øen ville få lige 

beslutningskompetence ved ny lovgivning, og at man skulle dele præsidentmagten og alle de ting. Men kunne fru Hanne 

Agersnap prøve at uddybe, hvordan hun ser på nogle af de elementer i aftalen, som hun åbenbart mener er så fantastisk?
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg mener, det er vigtigt, at den løsning af Cypernproblemet i FN-regi, der blev forsøgt, bliver fastholdt, så problemet ikke 

fortsat er en barriere for udviklingen af EU. Jeg kender ikke historien så godt, at jeg kan sige, hvad forsøget præcis faldt på,

men det er uheldigt, at processen ikke er genoptaget, så vi får forhandlingerne i FN-regi og får løst problemerne, for det vil 

fortsat være en barriere for Tyrkiets optagelse, hvis samarbejdet med Cypern bliver blokeret.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.

  

54

Kl.13:38  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jamen forstå mig ret. Jeg kan sagtens forstå, at man som socialist kan have den tilgang til spørgsmålet, at når halvdelen af

et land bliver besat af fremmede tropper, er det selvfølgelig de besatte, som udgør problemet. Det er jo et velkendt 

socialistisk synspunkt, vi har set det siden 1917 og frem til 1989 som et ganske anerkendt dogme, men jeg er bare 

overrasket over at se, at vi også i hr. Villy Søvndals nyreformerede socialistparti finder denne relativt totalitære tilgang til 

folkeretten. Men lad det ligge.

Et andet spørgsmål, som jeg synes det må være centralt for SF at svare på, er spørgsmålet om den folkelige deltagelse. Vi

har jo flere gange hørt folk fra SF insinuere, at man er tilhænger af folkeafstemninger, f.eks. forud for Lissabontraktaten, så 

derfor vil jeg gerne høre, om SF støtter Dansk Folkepartis forslag om, at uanset hvordan man kommer videre med 

forhandlingerne med Tyrkiet - men at man ønsker det - kan processen ikke afsluttes, i hvert fald ikke i Danmark, uden at 

danskerne høres ved en folkeafstemning. Er det et forslag, som socialisterne kan støtte?
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Kl.13:39  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:39  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Det kan vi ikke støtte, for det er ikke alle spørgsmål, der egner sig til en folkeafstemning. Forhold, der angår danskere, kan 

egne sig, men et EU-spørgsmål om optagelse af et nyt land egner sig ikke til en folkeafstemning. Vi mener, at det at sikre,

at Københavnerkriterierne opfyldes, er meget mere egnet som grundlag for beslutning om en optagelse.
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Kl.13:40  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe for en kort bemærkning.
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Kl.13:40  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Når man selv opfinder de historiske problemstillinger, man skal diskutere, så går det hele jo meget nemmere. Fru Hanne 

Agersnap undrede sig over, at hr. Morten Messerschmidt kun skelnede mellem sekulære og islamiske kræfter og ikke 

mellem demokratiske og udemokratiske kræfter. Jamen det er jo, fordi tyrkerne selv gør det. Det er jo sådan, de selv ser på

det, uanset på hvilken side af gærdet de står. Kemal Atatürk ville i 1920'erne skabe en sekulær nationalstat, hvilket er 

noget højest uislamisk. Og nu går det den modsatte vej. Nu vil Erdogan og Gül skabe en islamisk stat.

Men det er jo den modsætning, der tæller i Tyrkiet. Kemal Atatürk var så vist ikke nogen mønsterdemokrat, men den 

sekulære stat var hans hjertebarn. Men det, tyrkerne finder grundvæsentligt i den her sammenhæng, synes fru Hanne 

Agersnap altså er ligegyldigt.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Ja, for os er de vigtigste principper hensynet til, om det er demokratisk eller udemokratisk. Jeg anerkender, at 

diskussionen måske går på en anden led i Tyrkiet, men samtidig er der både demokratiske og udemokratiske tendenser på

begge sider, både i de islamiske bevægelser og i de sekulære bevægelser. Så jeg mener, at vi, hvis vi skal vurdere 

udviklingen i Tyrkiet, skal vurdere styrken af de demokratiske processer på begge sider.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jamen er det ikke faldet fru Hanne Agersnap ind, at der er en sammenhæng, som simpelt hen går på, at den sekulære 

nationalstat i modsætning til den religiøse stat er en forudsætning for demokratiet, og at når Tyrkiet i øjeblikket bevæger 

sig, ikke gradvist, men faktisk efterhånden i fuld galop imod en øget islamisering, så bevæger Tyrkiet sig faktisk dermed 

automatisk væk fra demokratiet?
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Nej, det er den sammenhæng, jeg ikke accepterer. Jeg mener, at det, der er vigtigt, er, at vi ser på de demokratiske 

kræfter, hvad enten de er islamiske eller sekulære, og vurderer styrken af de demokratiske kræfter. I den sekulære 

bevægelse er der udemokratiske kræfter, ligesom der er i den islamiske bevægelse.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Martin Henriksen for en kort bemærkning.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Martin Henriksen (DF):

Tak. Det var, fordi jeg bemærkede, at fru Hanne Agersnap sagde, at det her spørgsmål ikke egnede sig til en 

folkeafstemning i Danmark, fordi det ikke havde indflydelse på danske forhold. Men der vil jeg bare høre, om ikke fru Hanne 

Agersnap altså godt kan se, at det alligevel har det. For hvis vi kigger på den udvidelse, der har fundet sted imod øst, så 

har den jo eksempelvis medført en indvandring til Danmark fra de østeuropæiske lande. Derfor er det jo også nærliggende 

at tro, at såfremt Tyrkiet kom med i EU, ville det også medføre en øget tyrkisk indvandring til Danmark.

Jeg vil bare høre, om det ikke kunne give anledning til, at man så ville mene, at det også var et forhold, som danske 

vælgere kunne få lov til at tage stilling til.
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Kl.13:43  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.

  

68

Kl.13:43  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

I sidste instans har alle internationale spørgsmål og samarbejder, Danmark indgår i, vel relevans for forhold i Danmark. Men

det er et spørgsmål om, hvorvidt det er af den karakter, at alle betingelserne og forudsætningerne omkring optagelse vil 

kunne forklares i Danmark. En folkeafstemning om det her spørgsmål i Danmark vil hurtigt blive en folkeafstemning for eller 

imod EU, og det ville være svært at fastholde fokus, når fokus er på optagelse af et andet land.
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Kl.13:44  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Martin Henriksen.
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Kl.13:44  
Kort bemærkning

Martin Henriksen (DF):

Der er jeg uenig. Jeg tror ikke, at en folkeafstemning i Danmark vil blive til et spørgsmål om for eller imod EU. Jeg tror, at 

det vil være en folkeafstemning for eller imod risikoen for en stor tyrkisk indvandring til Danmark. Det er jo meget reelt at 

spørge danskerne om det. Det synes jeg da i hvert fald det er, for Tyrkiet er et stort land, og kommer Tyrkiet med i EU, vil 

det få meget indflydelse, fordi det er et stort land. Qua sin befolkningssammensætning og sin størrelse vil det få meget 

indflydelse, specielt hvis Lissabontraktaten bliver vedtaget.

Derfor har det jo dels stor indflydelse på det, som man politisk beslutter i EU, som har konsekvens for Danmark, og dels vil

det også have effekt, hvis Tyrkiet f.eks. kom med i Schengen - fri bevægelighed ind over grænserne; at man kommer ind og

får fuld gavn af den fri bevægelighed. Det vil jo i den grad være et spørgsmål, om danskerne tør løbe risikoen for en stor 

tyrkisk indvandring til Danmark.

Hvis Socialistisk Folkeparti ikke mener, at der er noget at være bekymret for, kan man vel godt gå ud og argumentere for 

eller imod de synspunkter, man har, og så lade det være op til vælgerne i sidste ende at beslutte, om de synes, det er den 

rigtige vej at gå eller ej.
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Kl.13:45  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.

  

72

Kl.13:45  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg vil godt sige, at vi ikke er bange for vælgerne. Vi kan sagtens gå ud og argumentere, men problemet er, om vi får en 

debat, der afspejler det afstemningstema, der bliver. For det kan blive sådan en trussel om en kæmpe indvandring, altså 

forskellige vurderinger af fremtiden, som vil være svære for befolkningen at vurdere på baggrund af sådan en 

optagelsestekst. F.eks. gælder det for de lande, vi senest har optaget, at Schengen jo er udskudt, og at der er betingelser 

kombineret med optagelserne. Det vil blive svært at vurdere, og så vil det blive sådan en slags: »hvem tror det ene, hvem 

tror det andet-kampagne.« Den kan være svær at få til at blive frugtbar.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Søren Krarup for en kort bemærkning.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg havde i søndags den spændende oplevelse at være inviteret til et møde hos Radikal Ungdom, hvor jeg diskuterede 

forsvarspolitik med hr. Morten Helveg Petersen. Det var meget hyggeligt og fredeligt, men på et tidspunkt kom vi naturligvis 

til at tale en del om Afghanistan, dvs. om muligheden for at Danmark med sin indsats dér kunne skabe et demokrati, hvad 

jeg betvivlede. Jeg får lyst til i forlængelse af det, fru Hanne Agersnap har sagt hidtil, at spørge hende: Vil fru Hanne 

Agersnap fortælle mig, om der findes noget muslimsk demokrati i denne verden?
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg kan ikke stå her på talerstolen og i tankerne gennemgå alle lande, men det kan godt være, at Tyrkiet er det nærmeste,

vi kommer. Jeg må indrømme, at jeg ikke lige kan få tænkt det igennem i denne pressede situation.
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Kl.13:47  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Søren Krarup.
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Kl.13:47  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Så vil jeg være så fræk at fortsætte med den spændende debat med de radikale unge mennesker, for der blev Tyrkiet 

nemlig også nævnt som eksempel på et demokrati, og der var jeg altså også så fræk at spørge dem: Kender I noget til 

Kemal Atatürk? Kender I noget til det, han foretog med Tyrkiet i 1923? Det var nemlig nok, kan man sige, et sekulært 

styre, men det var et militærdiktatur, dvs. at der var en ophævelse af enhver form for demokrati. Det havde aldrig eksisteret i

Tyrkiet, og det kom i hvert fald ikke til at eksistere i 1923. Og det eksisterer jo for så vidt heller ikke i dag.

Forholdet er jo, at 98 pct. af Tyrkiets befolkning er muslimer, og dog skal de af militærdiktaturet hensættes i en tilstand, 

hvor de ikke må have lov til at udtrykke det. Vil fru Hanne Agersnap ikke give mig ret i, at Tyrkiet heller ikke er noget som 

helst eksempel på et demokrati?
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Det er i hvert fald ikke et demokrati, som jeg ønsker det. Der mangler pluralisme, der mangler ytringsfrihed, 

menneskerettigheder; der er en masse problemer, som bl.a. er nogle af dem, man sætter op i processen og i debatterne 

med EU-Kommissionen med henblik på optagelse, sådan at Tyrkiet netop kan udvikle sig til det pluralistiske demokrati, 

som medlemsstaterne i EU er.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så har hr. Per Clausen bedt om en kort bemærkning.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Per Clausen (EL):

Jeg vil bare spørge fru Hanne Agersnap, om hun ikke er enig med mig i, at forsøget på at opstille en hovedmodsætning 

mellem de sekulære og de islamistiske i forhold til Tyrkiet jo netop skygger for den interessante debat, hr. Søren Krarup 

prøvede at rejse her til sidst, nemlig om, hvorvidt der foregår en demokratisk udvikling eller ej i Tyrkiet? Det, vi burde 

diskutere og interessere os for, burde jo være, hvordan vi udviklede demokratiet, hjalp de demokratiske kræfter i Tyrkiet 

med at udvikle demokratiet.

  

83

Kl.13:49  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jo, og mange tak til spørgeren, fordi han formulerer det så pænt. Jeg prøvede netop at sige, at jeg synes, vi skal fokusere 

på, hvor de demokratiske bevægelser, de demokratiske holdninger er i Tyrkiet, og ikke på, hvor de islamiske og sekulære 

bevægelser er.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Næste ordfører er fru Helle Sjelle fra De Konservative.
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Kl.13:49  
Ordfører

(Ordfører)

Helle Sjelle (KF):

Det er jo ikke første og det er nok heller ikke sidste gang, vi på foranledning af Dansk Folkeparti skal diskutere et eventuelt 

tyrkisk medlemskab af EU. Der skal jo holdes liv i valgkampen, i hvert fald frem til juni måned, hvor der er valg til Europa-

Parlamentet. Men så kan man i hvert fald håbe, at det i det mindste stilner af derefter.

Jeg skal så også endnu en gang takke for anledningen til at gøre rede for Det Konservative Folkepartis holdning til den her 

sag.

I 2005 indledte EU optagelsesforhandlinger med Tyrkiet. Forud var gået mange års forberedelser og reformer i Tyrkiet, der 

ansøgte om medlemskab af EF allerede i 1987. Reformarbejdet går dog endnu flere år tilbage. Allerede i 1963 underskrev 

de seks EF-lande og Tyrkiet Ankaraaftalen. Den betød, at Tyrkiet skulle tilpasse sig EU’s indre marked, bl.a. ved at 

tyrkiske arbejdstagere under bestemte vilkår fik lov til at arbejde i de daværende EF-lande. Tyrkiet har altså længe 

orienteret sig mod EF og nu mod EU, hvilket har været årsag til betydelige ændringer af det tyrkiske samfund. Det er også 

sket i løbet af de her år.

Men der er slet ikke for os Konservative nogen tvivl om, at der endnu er langt igen for Tyrkiet. Københavnskriterierne er det 

væsentligste grundlag, som Kommissionen løbende vurderer Tyrkiet ud fra. Helt overordnet er der tre kriterier, nemlig det 

politiske, det økonomiske og kriteriet om overtagelse af EU’s samlede regelsæt. Det politiske kriterium kræver demokrati, 

retsstat, menneskerettigheder og beskyttelse af mindretal. Som nævnt af udenrigsministeren tidligere vurderer 

Kommissionen, at Tyrkiet i tilstrækkelig grad opfylder det kriterium. Alligevel er der dog i høj grad - og det vil jeg gerne slå 

fast - plads til forbedringer. Ytringsfrihed og religionsfrihed er gode eksempler på rettigheder, som endnu ikke beskyttes 

kompromisløst i det tyrkiske samfund. Det vil kræve en holdningsændring, som EU kan være med til at fremme.

I 2006 har EU også kritiseret Tyrkiet for ikke at leve op til det økonomiske kriterium. Det skyldtes stridighederne om 

Cypern, der har fået Tyrkiet til ikke at udvide toldunionen med EU til også at omfatte de nye medlemslande. EU’s kritik er 

ikke blot snak, men er blevet fulgt op af sanktioner. Dele af optagelsesforhandlingerne er simpelt hen stoppet, indtil EU i år 

vil genoverveje dem.

Det er altså efter vores opfattelse indlysende, at Tyrkiet mangler at levere en lang række resultater, før et medlemskab kan 

komme på tale. De mange år, Tyrkiet allerede har ventet, viser med al ønskelig klarhed, at EU ikke giver ved dørene. Ingen 

ønsker at forbarme sig over Tyrkiet, blot fordi landet har ventet længe. Jeg kan derfor heller ikke helt forstå Dansk 

Folkepartis store bekymring for forhandlingerne med EU. Tror Dansk Folkeparti virkelig, at Tyrkiet bliver lukket ind, før de 

lever op til Københavnskriterierne, bare fordi Tyrkiet skal med?

Som udenrigsministeren allerede tidligere har påtalt, vil Tyrkiet være et helt anderledes og vestligt samfund, hvis det på et 

tidspunkt til punkt og prikke opfylder de her krav. I Det Konservative Folkeparti bakker vi derfor fuldt op om regeringens og 

folketingsflertallets åbne og afventende holdning til optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet. Vi kan ikke på forhånd 

forudsige, hvorvidt landet på et tidspunkt ude i fremtiden vil leve op til EU’s fornuftige og nødvendige kriterier. Til gengæld 

kan vi sige, at Tyrkiet lige nu - lige nu, hvor vi står her - er et godt stykke fra at leve op til de kriterier og dermed også et 

godt stykke fra medlemskab af EU. Vi ønsker naturligvis ikke i Det Konservative Folkeparti - og det vil jeg gerne 

understrege - at Tyrkiet bliver medlem af EU, før landet er klar til EU og EU er klar til Tyrkiet. 
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Kl.13:53  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:53  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg synes, at det er meget skarpsindigt lige til sidst at få slået fast, at Tyrkiet ikke kan blive medlem af EU, før Tyrkiet er 

klar! Jeg går ud fra, at det må være et krav, der gælder for alle europæiske lande, ellers ville der i hvert fald være noget 

mærkeligt over det, og derfor er det måske i virkeligheden også lidt overflødigt at gentage det og gøre det til et så 

gennemgående argument i hele sin retorik.

Jeg tror så aldrig, at Tyrkiet bliver medlem, fordi Tyrkiet i øjeblikket bevæger sig i den helt gale retning. Landet er i gang 

med en islamisering fra top til bund, og det er i virkeligheden det, der er det dybt bekymrende, for hvordan reagerer Tyrkiet 

på de forhandlinger, der i øjeblikket finder sted? Sagen er jo den, at hvis man orienterer sig i de tyrkiske medier, i den 

tyrkiske debat, kan man se, at de krav, som EU stiller til Tyrkiet med hensyn til ligestilling, menneskerettigheder, 

demokrati, ytringsfrihed osv., helt generelt for mange tyrkere virker som en rød klud i ansigtet. De betragter det nærmest 

som en fornærmelse mod den nationale stolthed.

Derfor er spørgsmålet ikke så meget, om Tyrkiet nogen sinde bliver medlem - det tror jeg faktisk aldrig nogen sinde sker - 

men derimod, hvilken skadevirkning det har på samarbejdet og naboskabet mellem EU og Tyrkiet, at man bliver ved med at

bilde folk ind, at de kan få noget, som de tydeligvis ikke selv vil levere det nødvendige for at gøre sig klar til at få.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Helle Sjelle (KF):

Det er åbenbart overhovedet ikke overflødigt, at vi skal gentage det gang på gang, for det lader jo ikke til, at Dansk 

Folkeparti har forstået budskabet, men vi gentager det gerne en gang til: Vi mener ikke, at Tyrkiet skal være medlem af 

EU, før Tyrkiet er klar til EU, og før EU er klar til Tyrkiet. Det vil sige, at Tyrkiet skal leve op til de krav, der bliver stillet. Det 

er det, der er budskabet herfra, og det vil det også være de næste gange, Dansk Folkeparti rejser de her debatter om 

Tyrkiets udvikling.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg er ked af at have stillet et spørgsmål uden for det på forhånd skrevne manuskript, men jeg vil alligevel gerne gentage 

det.

Lad os nu lade være med at fokusere på, om Tyrkiet kommer med eller ej. Lad os nu fokusere på, hvilken betydning det har

for Tyrkiet, at man bliver ved med at sige til tyrkerne, at de på et eller andet tidspunkt, når de opfylder kriterierne, kommer 

med, og at man så bliver ved med at komme med nye kriterier. Lad os prøve at fokusere på, hvordan det bliver modtaget i 

den tyrkiske offentlighed og den tyrkiske debat, at man hele tiden stiller krav, som jo i hvert fald i forhold til kønnenes 

ligestilling, demokrati, ytringsfrihed - i parentes bemærket Muhammedtegninger - og en lang række andre ting bliver 

betragtet som en fornærmelse, altså som noget, der gør, at de bevæger sig længere væk fra EU. Er det noget, der fremmer

den broderlighed imellem Danmark og EU og Tyrkiet, som Det Konservative Folkeparti og sådan set også Dansk Folkeparti

gerne vil have, eller er det i virkeligheden noget, der gør, at parterne rykker længere væk fra hinanden?

Jeg håber, at fru Helle Sjelle kan bevæge sig lidt ud over det, hun sagde i sin ordførertale, og også svare på det, som jeg 

spørger om.
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Kl.13:56  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:56  
Kort bemærkning

Helle Sjelle (KF):

Det kan nogle gange være lidt svært, fordi spørgsmålene går i alle mulige og umulige retninger, men jeg skal dog gøre mit 

bedste.

Jeg synes bestemt ikke, at EU skal lade være med at stille krav eller stille Tyrkiet i udsigt, at de eventuelt på et tidspunkt 

kan blive medlem. Jeg synes bare også, at det er nødvendigt og væsentligt at sige til Tyrkiet: Der er nogle krav, som I bliver

nødt til at leve op til, og de krav slækker vi ikke på, heller ikke selv om I synes, at det er nogle besværlige krav; hvis I vil 

være med i det her fællesskab, så er der nogle krav, som I er nødt til at leve op til.

Hvis Tyrkiet, og det synes jeg da er væsentligt, vælger at sige, at de ikke vil leve op til kravene og ikke vil være med, er det 

jo Tyrkiets valg. Det er jo ikke sådan, at vi fra EU siger, at vi under alle omstændigheder vil have Tyrkiet med. Det er da i 

høj grad også op til dem selv, om de ønsker at leve op til de krav.
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Kl.13:57  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Næste ordfører er hr. Niels Helveg Petersen, Radikale.
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Kl.13:57  
Ordfører

(Ordfører)

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg vil gerne starte med at sige tak til udenrigsministeren. Jeg var meget enig i de betragtninger, som udenrigsministeren 

fremførte. Og lad mig sige med det samme, at jeg og Det Radikale Venstre selvfølgelig kan stemme for det af hr. Michael 

Aastrup Jensen fremsatte forslag til vedtagelse, som er genbrug, men som jo på en udmærket måde stadig væk er rigtigt.

Det er sagt hele vejen igennem i denne debat: Tyrkiet opfylder i dag ikke betingelserne for medlemskab. Tyrkiet opfylder 

ikke Københavnskriterierne, og det ved tyrkerne godt selv; det ved man selvfølgelig, det ved vi i EU. Og først når Tyrkiet 

opfylder Københavnskriterierne, kan der blive tale om medlemskab. Det vil sige, at det Tyrkiet, der engang bliver medlem, er

et andet Tyrkiet end det, vi kender i dag.

Så vil jeg føje til, at man jo ikke altid skal se vanskelighederne. Man skal også se mulighederne, og man skal ikke mindst 

se på de muligheder, der ligger i et tyrkisk medlemskab i forhold til at stabilisere et af de mest urolige hjørner i verden. Et 

Tyrkiet, der opfylder Københavnskriterierne, er medlem af EU og er medlem af NATO, kan have en i høj grad stabiliserende 

rolle at spille i dette urolige hjørne af verden. Bl.a. kan det også have betydning for udviklingen i Mellemøsten, da Tyrkiet jo 

traditionelt, på trods af at det altså overvejende er et muslimsk land, har et rigtig godt forhold til Israel.

Perspektivet om EU-medlemskab er en stor støtte til de kræfter i Tyrkiet, der ønsker demokratisering og ønsker 

modernisering af det tyrkiske samfund. At smække døren i for Tyrkiet ville have meget negative følger for den politiske, 

demokratiske udvikling i Tyrkiet, det er jeg helt overbevist om. Og lad mig så sige, at vi aldrig her i Danmark har afholdt 

folkeafstemninger, når vi skulle optage nye medlemmer i EU, og det synes jeg heller ikke kan komme på tale, når det 

drejer sig om Tyrkiet.

Så undrede jeg mig over en enkelt bemærkning fra hr. Jesper Langballe i debattens forløb. Hr. Jesper Langballe sagde, at 

historien bevæger sig langsomt. Jeg må altså sige, at min oplevelse af historiens gang inden for de sidste 18 år, siden 

1990, ikke er, at historien har bevæget sig langsomt, men at historien har bevæget sig utrolig hurtigt. Især når det drejer 

sig om udvidelse af de vesteuropæiske institutioner, især når det drejer sig om udvidelsen af EU og udvidelsen af NATO, 

har vi igennem de sidste 18 år oplevet en revolutionær udvikling i Europa. Europa ser i dag fuldstændig anderledes ud, end 

det gjorde i 1990, da kommunismen brød sammen, så jeg undrede mig lidt over den, synes jeg, historieløse betragtning.
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Kl.14:01  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.14:01  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Hr. Helveg Petersen omtalte den positive udvikling i Tyrkiet, som den igangværende optagelsesproces har afstedkommet. 

Der vil jeg bare gerne spørge, om hr. Niels Helveg Petersen betragter det som entydigt positivt for det tyrkiske demokrati, at

det parti, AKP, hvis program og ledelse er blevet kendt i strid med forfatningens sekulariseringsprincipper, tordner frem. 

Ved de seneste valg, parlamentsvalg, præsidentvalg og forventelig også på søndag til lokalvalg, har det pågældende parti 

vundet mere og mere terræn. Og når partiet samtidig altså ved forfatningsdomstolen er blevet kendt i strid med de 

demokratiske grundprincipper i Tyrkiet selv, er det så udtryk for, at Tyrkiet bevæger sig i den rigtige retning?
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Kl.14:02  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:02  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg sagde faktisk ikke noget om den positive udvikling i Tyrkiet. Jeg sagde, at det ville være et tilbageslag for de 

progressive kræfter i Tyrkiet, hvis EU smækkede døren i for næsen af Tyrkiet. Det var det, jeg sagde.

Udviklingen i Tyrkiet er ikke entydigt gået i den rigtige retning. Der sker mange ting i Tyrkiet, som er positive, og ikke 

mindst skal vi være opmærksomme på, at tyrkisk økonomi altså er en meget, meget stærk og meget levende økonomi, der

jo helt og fuldt lever op til de krav, man økonomisk set kan stille til et medlem af EU.

Men det er ikke entydigt positivt. Der er store spændinger i Tyrkiet, og der er undertiden tilbageslag. Jeg kan jo bare ikke 

se, at det skulle være noget specielt tilbageslag, at den tyrkiske højesteret blander sig i det her og siger, hvad de mener 

om regeringspartiet. Det er da tværtimod et udtryk for en vis styrke, for demokratisk styrke, at der er en domstol, der kan 

gå på tværs af den siddende regering. Det er jo et princip, vi jo altså også hylder i Danmark, selv om det ikke står i den 

danske grundlov.
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Kl.14:03  
Kort bemærkning
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Folketinget, Christiansborg
1240 København K.
Tlf.: +45 3337 5500
Mail: folketinget@ft.dk 

F 24  Om udviklingen i Tyrkiet

Af Morten Messerschmidt (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Peter

Skaarup (DF)

Til udenrigsministeren

Per Stig Møller (KF)

Samling:  2008-09

Status:  Foretaget

 

Vis alle indlæg
Ordførertaler

Forhandlinger

Møde nr.70, torsdag 26.03.2009

Vil udenrigsministeren redegøre for den aktuelle udvikling i Tyrkiet, herunder de interne kampe mellem den islamiske regering og de 

sekulære kræfter, og i det lys give sin vurdering af, om udenrigsministeren finder, at Tyrkiet bevæger sig i retning af eller væk fra EU?

Vis oversigt over samtlige taler

0

  
Kort bemærkning

Det næste punkt på dagsordenen er:

13) Forespørgsel nr. F 24:

Forespørgsel til udenrigsministeren:

Vil udenrigsministeren redegøre for den aktuelle udvikling i Tyrkiet, herunder de interne kampe mellem den islamiske 

regering og de sekulære kræfter, og i det lys give sin vurdering af, om udenrigsministeren finder, at Tyrkiet bevæger sig i 

retning af eller væk fra EU?

Af Morten Messerschmidt (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard 

(DF) og Peter Skaarup (DF).

(Anmeldelse 13.01.2009. Fremme 20.01.2009).
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Kl.11:43  
Kort bemærkning

Formanden:

Den første, der får ordet, er hr. Morten Messerschmidt som ordfører for forespørgerne for at begrunde forespørgslen. 

Værsgo.

  

2

Kl.11:43  
Kort bemærkning

Begrundelse

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand. Efter at have gennemgået nogle af de fatale konsekvenser af allerede gennemførte udvidelser vender vi altså 

blikket imod en af de nok mest opsigtsvækkende forhandlinger, som i øjeblikket pågår med et land, som ønsker 

medlemskab af EU, nemlig Tyrkiet. Jeg og Dansk Folkeparti er af den opfattelse, at det fra starten af har været en fatal 

misforståelse overhovedet at indlade sig på optagelsesforhandlinger med et land, der kulturelt, politisk, historisk og på 

mange andre områder afviger så mærkbart fra kernelandene, fra medlemslandene i EU, at vi nærmest dagligt oplever 

forskellene, konflikterne, problemerne ved at skulle få to så forskellige størrelser til overhovedet at passe sammen, og at det

i virkeligheden i højere grad fører til, at de to parter så at sige flytter sig bort fra hinanden, end det, der oprindelig var tanken:

at man skulle forsøge at forene.

Vi har et godt samarbejde med Tyrkiet i Europarådet og i NATO og i andre sammenhænge, men de fleste vil efterhånden 

kunne se, at det, der foregår i øjeblikket i Tyrkiet, er en regulær islamisering, hvor AK-partiet med premierminister Erdogan 

og præsident Gül i spidsen område for område - undervisningssektoren, administrationen, justitsvæsenet og en lang række

andre sektorer - er i gang med en islamisering af landet, som hverken er til Tyrkiets fordel eller til EU’s fordel. Det er derfor 

vores opfattelse, dels at vi i Folketinget løbende skal have en debat om, hvordan udviklingen i Tyrkiet nu engang er, dels at 

regeringen bør tilsikre, at uanset hvad der sker, vil Tyrkiet aldrig kunne blive medlem af EU, uden at danskerne bliver spurgt 

ved en folkeafstemning, dels at man skal overveje, om det overhovedet er fornuftigt i forhold til relationen Tyrkiet og EU 

imellem at fortsætte med forhandlingerne.

Det er på den baggrund, at vi ønsker den her forespørgsel.
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Kl.11:45  
Kort bemærkning

Formanden:

Ja tak. Så er det udenrigsministeren til besvarelse.
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Kl.11:46  
Ordfører

Besvarelse

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

EU har haft optagelsesforhandlinger med Tyrkiet siden 2005. Reformtempoet i landet har været svingende - det er der ingen

grund til at lægge skjul på - men den tyrkiske regering har som sin erklærede målsætning at tilnærme Tyrkiet EU og EU's 

standarder. Det vil jo selvsagt være i både EU's og Danmarks interesse, så det er en proces, som vi støtter.

Ifølge den tyrkiske forfatning er Tyrkiet et sekulært samfund med en klar adskillelse mellem stat og religion. 

Regeringspartiet, AKP, har islamiske rødder, men det afviser selv at være islamisk orienteret. Det er sandt, at der i det 

tyrkiske samfund er kredse, der frygter, at AKP-regeringen bevæger landet væk fra princippet om adskillelse af stat og 

religion. AKP lægger selv vægt på, at Tyrkiets strategiske orientering er mod Europa, og partiet har, siden det kom til 

magten i 2002, arbejdet for landets tilnærmelse til EU. Det registrerede vi jo navnlig i perioden fra 2002 til udgangen af 

2005, hvor reformtempoet var særlig højt.

AKP fik ved det seneste valg i 2007 cirka 46 pct. af stemmerne, og partiet fortsatte på det grundlag med at have 

regeringsansvaret. Desuagtet har domstolene været opmærksomme på AKP's islamiske rødder for at sikre, at Tyrkiet 

forbliver sekulært. Sidste år behandledes således en sag imod AKP, og den meget omtalte lukningssag mod AKP kostede

jo rent faktisk meget politisk energi og opmærksomhed og satte reformtempoet ned i forhold til det, som EU forlangte.

Men sagen blev afsluttet i 2008, ved at den tyrkiske forfatningsdomstol konkluderede, at AKP havde været centrum for 

antisekulære aktiviteter, men domstolene undlod at skride til lukning at partiet. Sagen tydeliggjorde konflikten mellem stat 

og religion i det tyrkiske samfund, og den satte som sagt reformprocessen i stå i en lang periode. Og så vil jeg selvfølgelig 

gerne tilføje, som jeg også sagde dengang, at partilukninger i et demokrati bør være noget ganske exceptionelt og være i 

overensstemmelse med Venedigkriterierne, som Europarådet jo arbejder med. Siden lukningssagen i 2008 har valgkampen 

op til lokalvalget den 29. marts 2009 igen afledt opmærksomheden noget fra EU-processen.

Grundlaget for EU's optagelsesforhandlinger med Tyrkiet er som bekendt Københavnskriterierne og den opstrammede 

forhandlingsramme, som er fastlagt af Rådet for Den Europæiske Union. Den danske holdning til optagelsesforhandlinger 

med Tyrkiet er klar, og den har jo også et bredt flertal i Folketinget bag sig og blev bekræftet den 2. maj 2006. 

Målsætningen er et tyrkisk medlemskab af EU, men forhandlingerne er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på 

forhånd, og hvor der også skal tages hensyn til EU's evne til at optage nye medlemmer på det tidspunkt, hvor beslutningen 

skal træffes. Tyrkiet kan først blive medlem af EU, når alle betingelser for medlemskab er opfyldt og EU altså er klar.

Europa-Kommissionen konkluderede i den seneste fremskridtsrapport for Tyrkiet fra november 2008, at landet har forbedret 

sin evne til at leve op til forpligtelserne ved et EU-medlemskab. Tyrkiet opfylder fortsat, siger Kommissionen, i tilstrækkelig 

grad det politiske Københavnskriterium.

Der er sket visse fremskridt i forhold til ytringsfriheden, bl.a. gennem en ændring af artikel 301 i straffeloven, og forholdene 

for de ikkemuslimske trossamfund er forbedret gennem vedtagelse af lov om stiftelser, men implementeringen af 

reformtiltagene halter desværre bagefter i flere tilfælde.

På det udenrigspolitiske område fremhævede Kommissionen i øvrigt Tyrkiets aktive rolle i særlig Mellemøsten og 

Kaukasus, hvor der jo er bevægelse i positiv retning.

EU-Kommissionen peger på, at en væsentlig udfordring for Tyrkiet er at få gennemført en forfatningsreform og en reform af 

justitsvæsenet. Derudover skal Tyrkiet fremme menneskerettighederne, bl.a. ytringsfriheden og religionsfriheden, og den 

civile kontrol med militæret skal styrkes.

Tyrkiet lever desuden endnu ikke op til sine forpligtelser i henhold til den såkaldte Ankaraprotokol. Den protokol udvider sin 

toldunion mellem EU og Tyrkiet til også at omfatte de nye EU-medlemslande, herunder Cypern. Tyrkiet har endnu ikke 

ophævet sine restriktioner på transport- og havnefaciliteter i forhold til Cypern. EU blev i 2006 enig om, at dette skulle have 

konsekvenser, og det blev bl.a. besluttet, at 8 ud af de 35 forhandlingskapitler skulle fastfryses. EU vil tage spørgsmålet om

Ankaraprotokollen op til fornyet overvejelse til efteråret 2009. Tyrkiet modsætter sig gennemførelse af Ankaraprotokollens 

forpligtelser, fordi de ikke ønsker at tage et skridt, som de mener kan tolkes som en de facto tyrkisk anerkendelse af 

republikken Cypern.

I den seneste tid er der sket både fremskridt og tilbageskridt. Et helt nyt og positivt fremskridt er åbningen af en ny kurdisk 

tv-kanal på nationalt tv, TRT 6. Men på andre punkter er der i 2008 efter alt at dømme sket tilbageskridt, f.eks. har nogle 

ngo'er rapporteret om flere sager vedrørende tortur og mishandling i 2008 end året før. Det er selvfølgelig meget alvorligt, og 

det må den tyrkiske regering få rettet op på.

Alt i alt står Tyrkiet således over for en række udfordringer, der skal tackles, inden landet overhovedet kan komme i 

betragtning som medlem af EU. Men skulle Tyrkiet få gennemført alle disse reformer, få gennemført hele den proces, som 

vi forlanger af Tyrkiet, og som Tyrkiets regering selv er indstillet på at gennemføre, og skulle Tyrkiet så derigennem blive 

klar til EU og EU samtidig blive klar til Tyrkiet, så er det givet, at Tyrkiet jo til den tid vil være et helt andet land end det, vi 

kender i dag, og som Dansk Folkeparti altid forholder sig til. Så vil de forhold, som Dansk Folkeparti med megen ret 

anfægter, nemlig være fortid.

Den tyrkiske regering har tilkendegivet, at den ønsker at sætte fart på EU-reformprocessen efter lokalvalget den 29. marts. 

Premierminister Erdogan har udnævnt en ny EU-chefforhandler, som kan koncentrere sig om EU-udvidelsesforhandlingerne 

og virke som en indpisker i reformprocessen, således at disse fejl og mangler bliver rettet hurtigere. Og det vil jo så 

forhåbentlig bidrage til at skabe et nyt momentum.

Ifølge AKP-regeringen selv vil et af de første tiltag efter lokalvalget være at skabe enighed om forfatningsændringer, og det 

kan vi jo kun tilskynde den tyrkiske regering til at gøre. EU er i løbende dialog med Tyrkiet, bl.a. i forbindelse med EU-

optagelsesprocessen. Danmark har også tætte bilaterale kontakter til landet, og under mit besøg i Tyrkiet sidste år 

drøftede jeg naturligvis bl.a. optagelsesforhandlingerne med udenrigsministeren, Babacan. Et af de punkter, jeg lagde vægt 

på, var vigtigheden af at få fart på reformprocessen, især reformer relateret til menneskerettighederne.

Lad mig så slå fast: Tyrkiets vej mod EU er lang og besværlig. Tyrkiet skal gennemføre en omfattende reformproces. Det 

centrale er, at Tyrkiet selv ønsker en tilnærmelse til EU. Det er også i både EU's og Danmarks interesse, at Tyrkiet udvikler

sig i retning af EU. Kommer landet igennem de nødvendige reformer, vil det være et helt andet land, end vi kender i dag. 

Men det vil tage mange år, før Tyrkiet når det punkt, og det vil først være til den tid, vi skal tage endelig stilling til et tyrkisk 

medlemskab af EU.

Her og nu har vi fokus på Tyrkiets tilnærmelse til EU og den tyrkiske reformproces, og det er en reformproces, vi alle, også 

Dansk Folkeparti, naturligvis må være interesseret i fortsætter og accelererer.
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Kl.11:53  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak til udenrigsministeren for besvarelsen.

Så går vi til forhandlingen, og den første, der får ordet, er hr. Morten Messerschmidt som ordfører for forespørgerne.
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Kl.11:53  
Kort bemærkning

Forhandling

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand. Hvorfor minder udenrigsministerens ord mig slående om Chamberlains betragtninger efter sin fredsaftale med

Hitler, peace in our time, troen på, at blot man har et papir, hvorpå der står fred, så får man fred? Det gør de, fordi det er 

præcis den samme situation, vi befinder os i med hensyn til den tyrkiske regering, som naturligvis alt andet lige er et noget

mere venligt stemt regime end det, som Chamberlain havde indgået en aftale med.

Man tror, hvis man skal blive i sprogbruget, på unifying i vores tid, på forening i vor tid med noget, som grundlæggende er 

fuldstændig uforeneligt. Og jeg undrer mig over, at udenrigsministeren næsten ikke, for ikke at sige slet ikke, svarer på den

del af forespørgslen, som handler om, hvorvidt Tyrkiet i øjeblikket bevæger sig bort fra EU eller i retning af EU. Han berører 

overhovedet ikke den islamiseringsproces, som i øjeblikket er i gang under AK-regeringen - ud over dommen fra højesteret. 

Udenrigsministeren berører selvfølgelig forfatningsændringen og siger, at den er positiv. Men er det ubetinget positivt, at AK-

regeringen som led i sit islamiske kvindesyn nu mener, at kvinder skal ind i en særlig bestemmelse i forfatningen, som 

handler om sådan særlig beskyttelsesværdige grupper, herunder børn, handicappede og lignende?

Er det i virkeligheden ikke et forslag, som ligger fuldstændig i forlængelse af det, vi for få år siden hørte fra samme Erdogan,

om sex uden for ægteskab, der også skulle være kriminelt, forudsat at man altså var gift med en anden? Det er fuldstændig

den samme islamiske tankegang, som vi her ser fra Erdogans parti, som når Erdogan udsteder censurforbud mod 

videnskabelige magasiner, der bringer et billede af Charles Darwin på forsiden, fordi han efter regeringens opfattelse har 

været grundlaget for den kreationisme, som man betragter som i strid med islam. Eller hvorfor nævner man ikke de 254 

journalister, som alene sidste år blev retsforfulgt af regeringen, heraf 44 alene efter den artikel 301, som udenrigsministeren 

nævner, men som det tyrkiske retsvæsen altså stadig væk forholder sig til, bruger, anvender, sigter og dømmer folk efter?

Tyrkiet er på vej væk fra EU. Man har ligestillet de islamiske og de sekulære skoler, når det kommer til optag på 

universiteterne. Man har fjernet det gamle forbud mod det islamiske hovedtørklæde, som går helt tilbage til kemalismens 

start, helt tilbage til tiden lige efter første verdenskrig. Man har på linje med det, der foregår i alle andre muslimske lande, 

valgt at forbyde restauranter at udskænke alkohol i 62 ud af Tyrkiets 81 provinser. Område for område minder Tyrkiet mere 

om det Mellemøsten, vi kender, end om det EU, vi nu engang er.

Derfor er vi i Dansk Folkeparti voldsomt skeptiske over for at fortsætte den optagelsesproces, man har sat i gang. Og vi 

insisterer på, at hvis man vil dette ideologiske projekt, må det i det mindste sikres, at befolkningerne får det endelige ord. 

Lige så vel som at præsident Sarkozy i Frankrig har lovet franskmændene en folkeafstemning, bør den danske regering 

også love danskerne, at hvis man fortsætter med dette hovedløse projekt, jamen så bliver det danskerne, der får den 

endelige afgørelse ved en folkeafstemning. Det er det eneste rigtige.

Jeg skal derfor her indledningsvis på vegne af Dansk Folkeparti fremføre følgende:

Forslag til vedtagelse 

»Folketinget konstaterer, at Tyrkiet med sit historiske, politiske og kulturelle baggrund afviger mærkbart fra de øvrige af 

EU’s medlems- og ansøgerlande. Endvidere konstaterer Folketinget, at Tyrkiet igennem de seneste år har gennemgået en 

udvikling væk fra det sekulære udgangspunkt, idet der henvises til forholdene for minoriteter, for ytringsfriheden, for 

ligestillingen og for demokratiet.

På den baggrund opfordrer Folketinget regeringen til i EU at modarbejde processen med henblik på optagelse af Tyrkiet i 

EU og kræver, at regeringen som led i en eventuel optagelse af Tyrkiet som medlem af EU udskriver folkeafstemning 

herom.«

(Forslag til vedtagelse nr. V 48).

Tak, formand.
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Kl.11:58  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak. Dette oplæste forslag til vedtagelse vil indgå i Folketingets videre forhandlinger.

Jeg skal her udsætte mødet. Mødet genoptages kl. 13.00.
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Kl.11:58  
Kort bemærkning

:

Mødet er udsat. (Kl. 11:58).
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Kl.13:06  
Kort bemærkning

Forhandling

Formanden:

Mødet er genoptaget.

Vi er ved forhandlingen, og den næste ordfører under F 24 er hr. Michael Aastrup Jensen. Værsgo.

  

Vis alle (6) indlæg i denne gruppe
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Kl.13:07  
Ordfører

(Ordfører)

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg vil indledningsvis gerne have lov til at slå fast, at i spørgsmålet om Tyrkiets mulige optagelse i EU, er der faktisk 

opstillet en lang række helt specifikke krav, og før de er opfyldt, kan der på ingen måde blive tale om et tyrkisk EU-

medlemskab. Som det ser ud i dag skal tyrkerne flytte sig endog meget langt, hvis de på nogen måde skal gøre sig 

forhåbninger om at blive en del af Den Europæiske Union. Det er min og Venstres opfattelse, at Tyrkiet, som vi kender det i

dag, langtfra er parat til at blive en del af EU. Jeg vil godt have lov til at advare imod, at Dansk Folkeparti får lov til at kapre 

debatten for at gøre den til et spørgsmål om, hvorvidt Tyrkiet anno 2009 skal være EU-medlem. Det spørgsmål er jo 

fuldstændig uaktuelt.

Denne forespørgselsdebat er en ud af efterhånden mange debatter, hvor vi kan få lov til at høre på Dansk Folkepartis 

evindelige klagesang om, at EU er så og så dårligt, og at vi i virkeligheden ville være meget bedre tjent med en høj mur 

omkring Danmark, der kan holde omverdenen på behørig afstand. Det er som at høre en meget dårlig lp-plade, hvor 

pickuppen desværre er kørt fast i samme rille, og på pladecoveret blomstrer partiets spidskandidat til 

europaparlamentsvalget, en mand, der er så utilfreds med EU, at han partout må have et fast sæde i dets parlament. Vi 

befinder os med andre ord midt i hr. Morten Messerschmidts valgkamp, og her er spørgsmålet om Tyrkiet blot endnu et 

stykke valgflæsk, som han langer over disken til vælgerne.

Vi kan bruge Tyrkiet, men set i den sammenhæng er Tyrkiets behov for EU langt, langt større. Tyrkiet ligger som bekendt 

på grænsen mellem Europa og Asien. Af den grund har landet enorm strategisk betydning, især sikkerhedspolitisk, men 

også med hensyn til energiforsyning og handel i øvrigt. Samtidig indtager Tyrkiet en nøglerolle som diplomatisk bindeled 

mellem de stridende parter i Mellemøsten. Landet har bl.a. spillet en meget aktiv rolle i forsøget på at mægle mellem 

Syrien og Israel. Endelig er Tyrkiet en regional magtfaktor, der er med til at værne os og de øvrige lande i Mellemøsten mod

Irans islamiske terrorregime.

Men selv om Tyrkiet måske er lidt af en duks set i mellemøstlig sammenhæng, befinder landet sig stadig rigtig langt nede 

på den demokratiske skala. Der er meget langt op for overhovedet at nærme sig det niveau, som landet skal befinde sig på,

før et tyrkisk medlemskab af EU bliver realistisk. Listen over Tyrkiets fejl og mangler er alenlang, og Dansk Folkepartis 

ordfører har vi allerede hørt remse op af denne liste igen og igen, og det vil han sikkert gøre igen under debatten. Men jeg 

skal nok spare Tinget.

Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at vi i Venstre, eller for den sags skyld i EU generelt, vil se stort på Tyrkiets 

stribevis af brud på elementære menneskerettigheder eller er ligeglade med, at landet ikke efterlever internationale 

konventioner og aftaler - på ingen måde. Hvis Tyrkiet nogen sinde skal gøre sig forhåbninger om at blive en del af det gode 

selskab, skal tyrkerne og deres ledere virkelig lægge sig i selen, for de har meget, meget lang vej igen, før de er egnede til 

at blive lukket ind i varmen. Som jeg sagde indledningsvis, er EU’s principper klippefaste, dem kan der ikke forhandles om. 

På den baggrund vil jeg gerne på vegne af Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale

Venstre og Liberal Alliance fremsætte følgende:

Forslag til vedtagelse

»Folketinget bekræfter sin vedtagelse V 66 af 2. maj 2006.«

(Forslag til vedtagelse nr. V 49).

Hvis nu ikke alle tilstedeværende ved, hvad det egentlig var, vi vedtog i 2006, vil jeg gerne lige læse det op som en 

servicemeddelelse. Det var følgende:

»Folketinget konstaterer, 

- at forhandlingerne med Tyrkiet om medlemskab af Den Europæiske Union er indledt,  

- at grundlaget er Københavnskriterierne og en opstrammet og forsvarlig forhandlingsramme som fastlagt af Rådet for Den 

Europæiske Union på mødet den 3. oktober 2005, 

- at målsætningen er tyrkisk medlemskab af EU, men at forhandlingerne er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på 

forhånd, og hvor der også skal tages hensyn til EU's evne til at optage nye medlemmer (absorptionskapacitet). Folketinget 

opfordrer regeringen til fortsat at medvirke til at sikre en stram og forsvarlig forhandlingsproces med Tyrkiet.«
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Kl.13:11  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak. Vi har jo i formandskabet indført den praksis, at man ikke nødvendigvis læser et forslag til vedtagelse op, efter at 

ordføreren netop har læst det op - sådan har det jo været før - men for en god ordens skyld vil jeg gøre det her, for nu er der 

to oplæste forslag: det gamle og det nye. Jeg vil godt læse det op, for det er rimelig kort. Det, som Venstre, 

Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance har som

forslag til vedtagelse, lyder:

»Folketinget bekræfter sin vedtagelse V 66 af 2. maj 2006.«

Det er det forslag til vedtagelse, der indgår i de videre forhandlinger.

Der er ønsker om korte bemærkninger, og det er først hr. Morten Messerschmidt. Jo
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Kl.13:12  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Først må der være grund til at takke hr. Michael Aastrup Jensen om ikke andet så i hvert fald for hans opfindsomhed i 

forhold til at skrive ordførertaler. Under den tidligere debat hørte vi lidt om Morten Korch, og nu skal vi høre om hans lp-

samling. Jeg er da næsten glad for, at vi har begrænset det til to debatter i dag.

Dernæst vil jeg høre: Når nu man fra det her store flertal af partiers side vælger at trække en vedtagelse fra den 2. maj 2006

frem, altså en næsten 3 år gammel vedtagelse, vidner det så i virkeligheden ikke om, at man fra de partiers side 

overhovedet ikke interesserer sig for, hvad der foregår i Tyrkiet? For der er jo netop sket helt elementært graverende ting i 

Tyrkiet inden for de sidste 2-3 år. AK-partiet, altså regeringspartiet, er blevet kendt i strid med forfatningen, og der er en 

omfattende islamisering af samfundet i gang. Alle de ting vælger japartierne overhovedet ikke at tage stilling til, næ, man 

holder fast i det, man vedtog i 2006, og så kan alt det andet åbenbart være ligegyldigt.

  

13

Kl.13:13  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:13  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Nu tror jeg ikke, at Dansk Folkepartis EU-ordfører helt kan lægge mig i munden, at jeg ikke havde en rimelig skarp kurs 

over for et eventuelt kommende EU-medlemskab for Tyrkiet. Det var også derfor, at jeg som en servicemeddelelse læste 

vedtagelsen fra 2006 op, hvis nu nogen skulle have glemt den, for der siger vi jo, at det er en åben proces - resultatet er 

ikke givet på forhånd - at regeringen skal føre en stram og forsvarlig forhandlingsproces osv. 

Det er altså ord, hvor vi klart siger, at Københavnskriterierne skal opfyldes fra Tyrkiets side, at man generelt skal stramme 

op i forhold til demokratiske spilleregler osv. Det sagde vi allerede dengang, og det er der selvfølgelig ikke ændret ved; det 

mener vi stadig væk, og dermed har vi også sagt, at vi ikke mener, at Tyrkiet er i mål endnu. Og som jeg også sagde i 

ordførertalen, mener vi faktisk fra Venstres side, at der er rigtig lang vej til målstregen endnu.

Så er der selvfølgelig to måder, man kan gribe det an på: Skal vi så bare lade være med at tænke mere over det, eller skal 

vi prøve at holde dem på sporet og kæmpe for, at de når i mål? Det er det, vi lægger op til fra Venstres side.
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Kl.13:14  
Kort bemærkning

Formanden:

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:14  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Det kan jo ikke tages som udtryk for andet, end at Venstre åbenbart finder, at det der med, at et parti og en regering bliver 

kendt i strid med sit eget lands forfatning, i hvert fald ikke er væsentligt nok til, at man gider bruge et par minutter på at 

indskrive det i et forslag til vedtagelse. Det er da ganske tankevækkende. Noget så fundamentalt for et demokrati, som at 

ens regering overholder forfatningen, bør da indgå i de overvejelser, som man som EU-medlemsland gør sig, i takt med at 

Tyrkiet altså forhandler.

Så vil jeg spørge i forhold til det der mantra, vi hele tiden hører og sikkert vil høre fra alle de andre copy-paste-talere her 

efterfølgende, at selvfølgelig kan Tyrkiet først komme med, når landet overholder kriterierne: Hvilket europæisk land kan 

komme med, før de overholder kriterierne? For ellers giver det svar jo ikke nogen mening. Der er jo masser af europæiske 

lande, man ikke vælger at indlede optagelsesforhandlinger med, men hvis de alle sammen bare skal med, når de opfylder 

kriterierne, hvorfor skal man så forhandle med Tyrkiet og ikke med f.eks. Aserbajdsjan og Rusland?
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Kl.13:15  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:15  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Nu er det jo sådan, vil jeg gerne sige til hr. Morten Messerschmidt, at Tyrkiet er et officielt kandidatland til EU; det er 

Aserbajdsjan ikke endnu, og det er i hvert fald en rimelig god grund til, at man ikke forhandler med Aserbajdsjan.

I forhold til Tyrkiets eventuelle kommende EU-medlemskab har vi jo klart sagt, at vi ønsker at holde dem på sporet i forhold 

til Københavnskriterierne og i forhold til, at de mangler at få ryddet op i nogle ting, bl.a. i forhold til spørgsmålet om deres 

domstole og i forhold til forfatningen. Det er vi jo fuldstændig enige om. Det er også derfor, jeg siger, at det simpelt hen ikke

kan nytte noget, at Dansk Folkeparti prøver at kapre en dagsordenen om, at vi fra Venstres side gerne vil have Tyrkiet med 

i EU anno 2009, for som jeg sagde i min tale: Det ønsker vi ikke. Vi vil have, at Tyrkiet skal opfylde en lang række krav, 

som de ikke er i nærheden af at opfylde endnu, før de kan komme med i EU. Et forsøg på at fjerne den fokus, som hr. 

Morten Messerschmidt prøver på, skal han ikke få held til.
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Kl.13:16  
Kort bemærkning

Formanden:

Så er der en kort bemærkning fra hr. Kamal Qureshi.
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Kl.13:16  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

Tak. Vi har jo fremsat et fælles forslag til vedtagelse, men jeg tror, at vi også er enige på afgørende områder, så jeg synes 

bare - når nu vi ikke fik lejlighed til at stille ministeren spørgsmål i første runde - at jeg gerne, for at få det på plads, vil 

spørge Venstres ordfører, om ikke Venstre vil kunne bekræfte sammen med SF, at den helt klare grund til, at vi støtter den 

her proces, er, at vi tror på, at Tyrkiets udvikling i retning af mere demokrati, bedre menneskerettigheder, bedre rettigheder 

for kvinder og andet fremmes i den her proces og ikke det modsatte.

Det, der er det helt bærende, er jo, at vi i modsætning til Dansk Folkeparti ikke bare er optaget af at ødelægge Tyrkiet, 

men faktisk er optaget af, hvordan vi fremmer den udvikling i Tyrkiet, som kan gøre, at Tyrkiet netop kan virke som den bro, 

der bliver nævnt i ordførerens tale.
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Kl.13:17  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:17  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg kan kun være fuldstændig enig med spørgeren og sige, at det helt klart er vores vurdering, at det, at vi så at sige holder

dem på sporet - som jeg har nævnt et par gange - i forhold til optagelsesforhandlingerne, i forhold til at der hele tiden er en 

undersøgelse af, om de opfylder de forskellige kriterier, at vi arbejder for, at de kommer i en meget mere demokratisk 

retning, og holder regeringen fast på de løfter, den har givet i forhold til EU, er markant bedre, end at vi kommer og siger: 

Nej, vi mener ikke, at Tyrkiet overhovedet er en del af Europa. For så kan det da gå rigtig galt.

Her taler vi altså om et land, som har en kæmpe militærstyrke, et land, som i dag i mit billede i en eller anden grad er med 

til sammen med Israel at være duksedrengen i Mellemøsten. Og det kan altså gå gruelig galt, hvis ikke vi kan holde dem 

på sporet og så at sige hele tiden sige: I kan godt nå målet, hvis I opfylder de her forskellige krav. Så jo, jeg er meget enig.
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Kl.13:18  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Kamal Qureshi.
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Kl.13:18  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

De her korte bemærkninger behøver jo ikke nødvendigvis være spørgsmål, så jeg vil benytte lejligheden til at sige, at set 

gennem SF’s briller er der jo ikke nogen tvivl om, at det er helt klart, at vi ser en proces i Tyrkiet. Går man tilbage til det 

tidspunkt, hvor processen startede i Tyrkiet, og det er jo længere tilbage end i 2005, er der ingen tvivl om, at Tyrkiet har 

bevæget sig i en retning med mere respekt for menneskerettighederne. De grupper i Tyrkiet, som ønsker den her proces, 

bliver styrket af et europæisk samarbejde og bliver styrket af, at Tyrkiet er med i en lang række projekter, 

menneskerettighedsprojekter, kvinderettighedsprojekter, demokratiprojekter m.m. Tyrkerne er med i de internationale 

konferencer, og deltager også i langt hovedparten, hvor de personer og de grupper bliver styrket.

Så det ville være en skadelig udvikling for Tyrkiet, hvis vi skulle vælge den linje, som Dansk Folkeparti lægger op til, og 

skubbe tyrkerne fra os. Det, der er det helt centrale, det helt afgørende og det, tyrkerne har brug for, er, at vi er der, at vi 

hjælper dem, og at vi er med til at fremme udviklingen i det rigtige spor.
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Kl.13:19  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:19  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg er enig i, at vi heldigvis har set visse positive skridt fra Tyrkiets side. Jeg må så til gengæld sige, at jeg også synes, at 

vi har set tilbageskridt fra Tyrkiets side. Der må jeg give hr. Morten Messerschmidt ret i, at vi også har set episoder, som 

jeg i hvert fald absolut ikke syntes var pæne. Derfor er det også vigtigt for mig at understrege, at det Tyrkiet, som vi fra 

Venstres side gerne ser får EU-medlemskab, ikke er et Tyrkiet anno 2009, for der er altså lang vej endnu. Men som 

spørgeren klart var inde på, kan Tyrkiet jo kun komme i mål, hvis og såfremt Tyrkiet er på sporet, og derfor er det vigtigt, at 

vi holder dem på sporet.
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Kl.13:20  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe for en kort bemærkning.
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Kl.13:20  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Når jeg påhører de her debatter om Tyrkiets mulige optagelse i EU, så er der en ting, der altid undrer mig, og det er bl.a. hr.

Michael Aastrup Jensens tidshorisont. Det er altså, som om historien kun er et øjeblik, der venter på det næste øjeblik, og 

det er rigtigt, at det er sådan med historien i forhold til Vorherre, men hr. Michael Aastrup Jensen kunne dog godt have en 

anden tidshorisont.

Der bliver hele tiden sagt, at det slet ikke er i dag, og at det slet ikke er i 2009, at Tyrkiet skal optages, men altså, 

Muhammed er ca. 1.500 år gammel, og islamismen er lige så gammel. Så har vi i årene efter første verdenskrig oplevet et 

tilbageslag for islamismen med Kemal Atatürks reformer, og nu går det den modsatte vej igen, som om Kemal Atatürk 

næsten ikke havde eksisteret… 
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Kl.13:21  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Vi skal lige have spørgsmålet.

  

30

Kl.13:21  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Ja, spørgsmålet - det forundrede spørgsmål - er: Hvad er det for en tidshorisont? Er det 30 år, der vil gå, inden Tyrkiet kan 

optages, eller er det 100 år, og kunne man så ikke lige lade det ligge lidt og vente med at snakke om det?
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Kl.13:22  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:22  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Altså, jeg kan ikke sætte en tidsgrænse ind og sige, at det bliver om x antal år, at Tyrkiet kan blive medlem af EU, for som

jeg har slået fast, skal Tyrkiet opfylde en lang række kriterier, som de ikke er i nærheden af at opfylde endnu. Og hvornår 

de så gør det, beror selvfølgelig på de forhandlinger, der er mellem EU på den ene side og Tyrkiet på den anden side. Jeg 

er selvfølgelig forhåbningsfuld, med hensyn til at vi kan komme det nærmere, at det kan storme fremad, men det er jo også 

vigtigt at slå fast, at det forslag til vedtagelse, som vi forhåbentlig bekræfter med en afstemning her senere, også klart siger,

at det er en åben proces, hvor resultatet ikke er givet på forhånd.

Så det vil sige, at det altså er sådan, at det ikke bare er en gratis omgang for Tyrkiet. Hvis ikke Tyrkiet opfylder de 

forskellige kriterier, der er, kan Tyrkiet ikke blive medlem af EU. Derfor er det også vigtigt, at Tyrkiet spiller med på den her 

bane.
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Kl.13:23  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.13:23  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jo, men hvis jeg nu fik den originale idé at foreslå her i Folketinget, at Saudi-Arabien skulle optages i EU, så ville det 

formentlig støde på forskellige indvendinger, og en af de absolut relevante ville være, at Saudi-Arabien er et islamisk 

diktatur. Og så ville hr. Michael Aastrup Jensen sige, at det jo var en proces, der gik over tid, og at alle 

Københavnskriterierne skulle være opfyldt, før vi kunne optage Saudi-Arabien.

Ærlig talt, er det da ikke nogle mærkelige luftkasteller og en mærkelig mangel på fornemmelse for, hvor uendelig langsomt 

historien bevæger sig?
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg kan berolige hr. Jesper Langballe med, at vi fra Venstres side ikke vil arbejde for, at Saudi-Arabien bliver medlem af EU.

Det er jo så dermed også sagt, at jeg mener, at Tyrkiet er et kandidatland, og at Tyrkiet selvfølgelig skal opfylde en lang 

række kriterier, for at det kan blive medlem. Det har jeg efterhånden sagt mange gange nu, men alligevel prøver man at 

skyde os i skoene, at - som jeg hørte det fra hr. Morten Messerschmidt tidligere - hvis det stod til os, ville Tyrkiet komme 

med i nærmeste fremtid.

Jeg har altså sagt rimelig klart i min tale, at der er lang vej endnu, før Tyrkiet kommer i mål, men som vi også talte om før, 

er det, at vi holder dem på sporet og holder dem på en demokratisk vej, bedre end alternativet.
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Så er det fru Yildiz Akdogan, Socialdemokratiet.

  

Vis alle (28) indlæg i denne gruppe
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Kl.13:25  
Ordfører

(Ordfører)

Yildiz Akdogan (S):

Et uddannelsessystem, der fungerer under en religiøs administration, censur på bøger, dødsstraf, skilsmisse ikke tilladt, 

prævention og abort ikke tilladt, kvinder i den offentlige sektor må opgive deres arbejde i tilfælde af et ægteskab, 

kriminalisering af homoseksuelle - disse var punkter i en forfatning, som også gjorde krav på nabostatens territorium. Men 

den her forfatning er ikke den tyrkiske. Det er en forfatning, der var den irske før 1973. Det får en til at tænke og ikke mindst

stille spørgsmålet: Kan det virkelig passe? Ja, det kan det. Men Irland er heldigvis nået langt siden, bl.a. takket være EU 

og de krav, man har stillet fra fællesskabets side til de enkelte medlemslande.

Men spørgsmålet i dag drejer sig om Tyrkiet, og spørgsmålet er så, hvad der sket, siden dette land blev kandidatland i 

1999. Tyrkiet har først og fremmest forpligtet sig til at opfylde Københavnskriterierne. Allerede 2 år efter, dvs. i 2001, 

lancerede den daværende koalitionsregering sin første reformpakke, der prikkede hul på en række tabuer i tyrkisk politik - 

tabuer, som gjorde op med militæret, mindretalsspørgsmålet og menneskerettighederne generelt.

I 2002 fik landet så sin nuværende konservative, religiøse regering, også kendt som AKP-partiet. Trods skeptikernes frygt 

for en islamisering af det sekulære Tyrkiet, kan man med rette spørge, hvad der er sket rent reformmæssigt under den her 

regering. Hvis jeg skal fremhæve nogle af de konkrete udviklingsprocesser, kan jeg nævne nogle enkelte, og det lyder 

sådan her:

Den meget kritiserede forfatning fra 1982, der blev til efter militærkuppet, har været og er under stor forandring og 

reformproces, og en tredjedel af forfatningen er bl.a. ændret. Dødsstraffen er afskaffet. Den politiske situation i Tyrkiet er 

meget mere stabil end tidligere, og militærets indblanding i det politiske liv er begrænset væsentligt. Bl.a. har militæret blot

en rådgivende rolle i dag. Mindretalsrettigheder er forbedret væsentligt. F.eks. er det i dag tilladt, at det kurdiske mindretal 

kan få lov til at se kurdisk tv 24 timer i døgnet. Kvindernes ligestilling er forbedret markant, bl.a. via ægteskabsloven og den 

reviderede straffelov. Vold mod kvinden tages meget mere alvorligt fra myndighedernes side, og der er nultolerance over for 

æresrelaterede drab, heldigvis. Religiøse mindretal har fået lettere ved at komme frem og ytre sig til pressen og i det 

offentlige rum generelt. Der er også indført en nultolerancepolitik mod tortur og mishandling i fængslerne.

Så langt, så godt. Men er alt så fryd og gammen i Tyrkiet? Nej, Tyrkiet har stadig lang vej med hensyn til at implementere 

alle reformer, og selv om optagelsesforhandlingerne blev indledt officielt i 2005, mangler landet stadig væk 33 ud af de 35 

lovpakker, som landet skal gennemføre. Spørgsmålet er så, når nu et kandidatland, som, siden det blev grundlagt i 1923, 

har sat den europæiske statsdannelsesmodel som sit forbillede og trods sin muslimske baggrund har formået at bygge et 

parlamentarisk system op med frie valg og et ønske om at være en del af det europæiske fællesskab: Skal dette land 

holdes ude? Eller skal man holde det fast i den reformproces, det er i gang med?

For os Socialdemokrater er svaret ret enkelt. Tyrkiet er en vigtig samarbejdspartner for EU, og landet spiller også en vigtig 

rolle i NATO, som vi har set på det seneste, og kan også være en god rollemodel for andre muslimske lande. Derfor skal 

man holde den tyrkiske regering fast på det løfte om reformer. Vi ved, at medlemskab ikke er på tale i morgen eller de 

næste mange år frem, ligesom vi ved, at bolden ligger hos tyrkerne, hvad reformprocessens hastighed angår. Derfor mener 

vi heller ikke, at døren skal lukkes for Tyrkiet eller andre lande, der måtte ønske at forpligte sig til kravene om kriterierne fra 

EU's side. Vi skal derimod holde fast i en stram og ansvarlig forhandlingspolitik, hvad enten det gælder Tyrkiet eller andre 

kandidatlande.

Vi støtter den af Venstres ordfører fremsatte udtalelse.
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Kl.13:29  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:29  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Tak for betragtningerne. Jeg tror bare, jeg vil nøjes med at spørge - nu hvor fru Yildiz Akdogan altså tilslutter sig det forslag 

til vedtagelse tilbage fra midten af 2006 - om hun ikke isoleret betragtet kan se det som et problem, at den regering, som 

EU i øjeblikket forhandler med, er blevet kendt forfatningsstridig ved Tyrkiets forfatningsdomstol og altså har fået straffe 

derefter, det vil sige fået nedsat sit statstilskud osv.

Gør det ikke bare for nogle Socialdemokrater, at man måske lige tænker sig om en ekstra gang, inden man går ud og råber

juhu over den forhandlingsproces, som jeg forstår, at fru Yildiz Akdogan er en varm tilhænger af?
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Yildiz Akdogan (S):

For det første mener jeg ikke, at jeg råbte juhu. For det andet vil jeg også sige, at AKP-partiet heldigvis ikke blev lukket.

I min indledning refererede jeg til et land, der engang havde nogle regler, der kan få os til at ryste på hovedet i dag - Irland. 

Men situationen en anden i dag. Og som jeg også sagde i min tale, er det spørgsmålet om en reformproces. Bolden ligger 

hos tyrkerne, det gør hastigheden også. Så skulle vi ikke lige vente og se, hvordan og hvorledes det går, inden vi på forhånd

dømmer dem ude?
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg synes, det er en ganske fortrinlig argumentation, der givetvis fortjener optryk i flere årbøger, når året udrinder. Altså, det

forhold, at Irland på 35 år har reformeret sig, gør, at så må Tyrkiet sandelig da også kunne. Det synes jeg er fantastisk. Jeg

vil i hvert fald huske det længe, tror jeg. Jeg vil sige, at det unægtelig også letter argumentationen for Socialdemokraterne 

på en lang række andre områder, hvis man kan pege på et eneste område, hvor der har været en udvikling, og så sige: 

Jamen så kan alle andre også. Jeg vil sige: Enfoldigheden leve! Og så må folk uden for huset her jo selv dømme.

Men jeg vil egentlig bare gerne have svar på mit spørgsmål. Gør det overhovedet ikke indtryk på fru Yildiz Akdogan eller på 

Socialdemokratiet som sådan, at den regering, man forhandler med, ved den tyrkiske forfatningsdomstol har fået kendt sit 

virke og sit program i strid med forfatningens grundprincipper?
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Kl.13:31  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:31  
Kort bemærkning

Yildiz Akdogan (S):

Tak for det. Jeg ved ikke, om ordføreren selv er klar over det, men faktisk lavede vi en stor big bang-udvidelse i 2004, hvor vi 

fik ti nye lande med i EU, og så fik vi to andre nye lande, og mig bekendt har de her lande reformeret sig ret så meget og er

blevet ret velfungerende demokratiske stater. Så, ja, det tog 35 år for Irland, det tog gennemsnitlig 10 år for de central- og 

østeuropæiske lande. Det kan være, at det måske tager 20 år for Tyrkiet - hvem ved? Men processen er sat i gang. 

Så vil jeg lige spørge hr. Morten Messerschmidt, der er så skeptisk over for, hvad der foregår i Tyrkiet: Har hr. Morten 

Messerschmidt været i Tyrkiet? Europaudvalget var jo på en studietur for netop at gå ind og se på, hvad der sker, og 

hvordan reformprocesserne ser ud, og vi snakkede både med civilsamfundet, de politiske partier og forskellige andre 

interessegrupper. Det kunne måske have gavnet hr. Morten Messerschmidts indsigt i forhold til, hvad der foregår, hvis han 

nu havde deltaget i den her studietur.
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Kl.13:32  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger, og næste ordfører er fru Hanne Agersnap, Socialistisk Folkeparti.
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Kl.13:32  
Ordfører

(Ordfører)

Hanne Agersnap (SF):

Jeg vil gerne takke for ministerens redegørelse, som jeg synes klart viste, at der stadig væk er væsentlige udeståender og 

udfordringer på mange områder i samarbejdet, men at den grundlæggende holdning også er, at det er vigtigt, at vi fortsætter

forhandlingsstrategien.

I SF undrer vi os over, at forespørgerne - i hvert fald sådan som forespørgslen er formuleret - kun er interesserede i forholdet

mellem islamiske og sekulære kræfter. Det, som vi synes er det særlig interessante, er forholdet mellem de demokratiske 

og de udemokratiske kræfter, herunder forholdet til mindretal, bl.a. kurderne, hvor det er vigtigt, at vi får en udvikling mod et 

mere pluralistisk demokrati.

Det er vigtigt, at EU fortsætter forhandlingerne med optagelse for øje, fordi det bl.a. er på den måde, vi får fremmet 

udviklingen mod det pluralistiske demokrati og mindretalsbeskyttelse, og fordi det er vigtigt for både EU og Tyrkiet at få 

styrket samarbejdet og i sidste ende nå frem til optagelse.

SF støtter de rammer for optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet, som vi vedtog tilbage i 2006. Her konstaterede 

Folketinget, at forhandlingerne med Tyrkiet er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på forhånd, men at målet dels er 

optagelse, dels at Tyrkiet skal opfylde de samme krav som alle andre nye medlemslande, herunder Københavnerkriterierne.

De seneste år er den positive reformproces, som blev startet i Tyrkiet i 2003, gået i stå. Det er vigtigt, at vi fortsætter med 

at presse på og få Tyrkiet tilbage på reformsporet, få bremset den øgede polarisering i det tyrkiske samfund og sikret 

pluralisme og mindretalsrettigheder. De demokratiske kræfter vokser i Tyrkiet, og de kræfter skal vi støtte ved at fortsætte 

forhandlingerne med optagelse som mål.

Ministeren nævnte, at et af problemerne i forhandlingerne med Tyrkiet er manglende accept af Ankaraprotokollen, altså at 

Tyrkiet ikke kan acceptere toldunion og transport- og havnesamarbejde med Cypern. Forholdet til Cypern og Grækenland 

fortsætter med at spænde ben for optagelsesforhandlingerne, og vi mener, at EU har en stor del af ansvaret for den 

hårdknude, forhandlingerne er havnet i. Den tyrkiske premierminister accepterede i sin tid FN's plan for en løsning af 

konflikten på Cypern, men græsk-cyprioterne forkastede planen. Alligevel valgte man at optage et delt Cypern i EU, og det 

er nu en af barriererne i forhandlingerne.

Det er vigtigt at holde fast i, at udsigten til EU-medlemskab giver den tyrkiske befolkning tro på fremtiden. Men både EU’s 

vaklen og de nyere processer i Tyrkiet har været med til at sætte reformprocessen i Tyrkiet i stå, og det er uheldigt for 

begge parter ud fra både et sikkerhedspolitisk, kulturelt og demokratisk synspunkt. Vi har brug for Tyrkiet som bindeled til 

Mellemøsten, til konstruktiv dialog med Tyrkiets moderate islam og til at skabe robust økonomi og velfærd i Europa. Tyrkiet

har allerede siden 1963 haft privilegeret medlemskab af først EF og nu EU, så man kan jo ikke tilbyde Tyrkiet en 

mellemting. Nu er det fuldt medlemskab, vi forhandler om.

SF støtter flertallets forslag til vedtagelse, som jo ikke er en genopfindelse af den dybe tallerken, men fastholder os ved den

vedtagelse, der blev vedtaget i maj 2006.
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Kl.13:36  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Der er et par korte bemærkninger, og den første er fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:36  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Fru Hanne Agersnap nævnte jo mange spændende emner i sit indlæg, og jeg vil bare stille spørgsmål til ét område.

Fru Hanne Agersnap nævnte forsøget på at genforene Cypern, altså få afsluttet den ulovlige besættelse at Nordcypern 

siden 1974 og genforene den med den græsk-cypriotiske del. Jeg forstår det sådan, at SF synes, det ville være 

fuldstændig naturligt, hvis græsk-cyprioterne skulle overdrage den besatte del af landet til tyrkerne. Det var i hvert fald 

sådan, jeg udlagde det, og kan fru Hanne Agersnap sige noget om, hvad det er for nogle dele af aftalen, hun finder er særlig

fornuftige?

Det er jo velkendt, at græsk-cyprioterne syntes, det var træls, at de skulle dele deres nationalbankreserver, og at det var 

træls, at man skulle have en fælles beslutningsprocedure, som gjorde, at hver del af øen ville få lige 

beslutningskompetence ved ny lovgivning, og at man skulle dele præsidentmagten og alle de ting. Men kunne fru Hanne 

Agersnap prøve at uddybe, hvordan hun ser på nogle af de elementer i aftalen, som hun åbenbart mener er så fantastisk?
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg mener, det er vigtigt, at den løsning af Cypernproblemet i FN-regi, der blev forsøgt, bliver fastholdt, så problemet ikke 

fortsat er en barriere for udviklingen af EU. Jeg kender ikke historien så godt, at jeg kan sige, hvad forsøget præcis faldt på,

men det er uheldigt, at processen ikke er genoptaget, så vi får forhandlingerne i FN-regi og får løst problemerne, for det vil 

fortsat være en barriere for Tyrkiets optagelse, hvis samarbejdet med Cypern bliver blokeret.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.

  

54

Kl.13:38  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jamen forstå mig ret. Jeg kan sagtens forstå, at man som socialist kan have den tilgang til spørgsmålet, at når halvdelen af

et land bliver besat af fremmede tropper, er det selvfølgelig de besatte, som udgør problemet. Det er jo et velkendt 

socialistisk synspunkt, vi har set det siden 1917 og frem til 1989 som et ganske anerkendt dogme, men jeg er bare 

overrasket over at se, at vi også i hr. Villy Søvndals nyreformerede socialistparti finder denne relativt totalitære tilgang til 

folkeretten. Men lad det ligge.

Et andet spørgsmål, som jeg synes det må være centralt for SF at svare på, er spørgsmålet om den folkelige deltagelse. Vi

har jo flere gange hørt folk fra SF insinuere, at man er tilhænger af folkeafstemninger, f.eks. forud for Lissabontraktaten, så 

derfor vil jeg gerne høre, om SF støtter Dansk Folkepartis forslag om, at uanset hvordan man kommer videre med 

forhandlingerne med Tyrkiet - men at man ønsker det - kan processen ikke afsluttes, i hvert fald ikke i Danmark, uden at 

danskerne høres ved en folkeafstemning. Er det et forslag, som socialisterne kan støtte?
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Kl.13:39  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:39  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Det kan vi ikke støtte, for det er ikke alle spørgsmål, der egner sig til en folkeafstemning. Forhold, der angår danskere, kan 

egne sig, men et EU-spørgsmål om optagelse af et nyt land egner sig ikke til en folkeafstemning. Vi mener, at det at sikre,

at Københavnerkriterierne opfyldes, er meget mere egnet som grundlag for beslutning om en optagelse.
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Kl.13:40  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe for en kort bemærkning.
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Kl.13:40  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Når man selv opfinder de historiske problemstillinger, man skal diskutere, så går det hele jo meget nemmere. Fru Hanne 

Agersnap undrede sig over, at hr. Morten Messerschmidt kun skelnede mellem sekulære og islamiske kræfter og ikke 

mellem demokratiske og udemokratiske kræfter. Jamen det er jo, fordi tyrkerne selv gør det. Det er jo sådan, de selv ser på

det, uanset på hvilken side af gærdet de står. Kemal Atatürk ville i 1920'erne skabe en sekulær nationalstat, hvilket er 

noget højest uislamisk. Og nu går det den modsatte vej. Nu vil Erdogan og Gül skabe en islamisk stat.

Men det er jo den modsætning, der tæller i Tyrkiet. Kemal Atatürk var så vist ikke nogen mønsterdemokrat, men den 

sekulære stat var hans hjertebarn. Men det, tyrkerne finder grundvæsentligt i den her sammenhæng, synes fru Hanne 

Agersnap altså er ligegyldigt.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Ja, for os er de vigtigste principper hensynet til, om det er demokratisk eller udemokratisk. Jeg anerkender, at 

diskussionen måske går på en anden led i Tyrkiet, men samtidig er der både demokratiske og udemokratiske tendenser på

begge sider, både i de islamiske bevægelser og i de sekulære bevægelser. Så jeg mener, at vi, hvis vi skal vurdere 

udviklingen i Tyrkiet, skal vurdere styrken af de demokratiske processer på begge sider.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jamen er det ikke faldet fru Hanne Agersnap ind, at der er en sammenhæng, som simpelt hen går på, at den sekulære 

nationalstat i modsætning til den religiøse stat er en forudsætning for demokratiet, og at når Tyrkiet i øjeblikket bevæger 

sig, ikke gradvist, men faktisk efterhånden i fuld galop imod en øget islamisering, så bevæger Tyrkiet sig faktisk dermed 

automatisk væk fra demokratiet?
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Nej, det er den sammenhæng, jeg ikke accepterer. Jeg mener, at det, der er vigtigt, er, at vi ser på de demokratiske 

kræfter, hvad enten de er islamiske eller sekulære, og vurderer styrken af de demokratiske kræfter. I den sekulære 

bevægelse er der udemokratiske kræfter, ligesom der er i den islamiske bevægelse.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Martin Henriksen for en kort bemærkning.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Martin Henriksen (DF):

Tak. Det var, fordi jeg bemærkede, at fru Hanne Agersnap sagde, at det her spørgsmål ikke egnede sig til en 

folkeafstemning i Danmark, fordi det ikke havde indflydelse på danske forhold. Men der vil jeg bare høre, om ikke fru Hanne 

Agersnap altså godt kan se, at det alligevel har det. For hvis vi kigger på den udvidelse, der har fundet sted imod øst, så 

har den jo eksempelvis medført en indvandring til Danmark fra de østeuropæiske lande. Derfor er det jo også nærliggende 

at tro, at såfremt Tyrkiet kom med i EU, ville det også medføre en øget tyrkisk indvandring til Danmark.

Jeg vil bare høre, om det ikke kunne give anledning til, at man så ville mene, at det også var et forhold, som danske 

vælgere kunne få lov til at tage stilling til.
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Kl.13:43  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:43  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

I sidste instans har alle internationale spørgsmål og samarbejder, Danmark indgår i, vel relevans for forhold i Danmark. Men

det er et spørgsmål om, hvorvidt det er af den karakter, at alle betingelserne og forudsætningerne omkring optagelse vil 

kunne forklares i Danmark. En folkeafstemning om det her spørgsmål i Danmark vil hurtigt blive en folkeafstemning for eller 

imod EU, og det ville være svært at fastholde fokus, når fokus er på optagelse af et andet land.
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Kl.13:44  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Martin Henriksen.
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Kl.13:44  
Kort bemærkning

Martin Henriksen (DF):

Der er jeg uenig. Jeg tror ikke, at en folkeafstemning i Danmark vil blive til et spørgsmål om for eller imod EU. Jeg tror, at 

det vil være en folkeafstemning for eller imod risikoen for en stor tyrkisk indvandring til Danmark. Det er jo meget reelt at 

spørge danskerne om det. Det synes jeg da i hvert fald det er, for Tyrkiet er et stort land, og kommer Tyrkiet med i EU, vil 

det få meget indflydelse, fordi det er et stort land. Qua sin befolkningssammensætning og sin størrelse vil det få meget 

indflydelse, specielt hvis Lissabontraktaten bliver vedtaget.

Derfor har det jo dels stor indflydelse på det, som man politisk beslutter i EU, som har konsekvens for Danmark, og dels vil

det også have effekt, hvis Tyrkiet f.eks. kom med i Schengen - fri bevægelighed ind over grænserne; at man kommer ind og

får fuld gavn af den fri bevægelighed. Det vil jo i den grad være et spørgsmål, om danskerne tør løbe risikoen for en stor 

tyrkisk indvandring til Danmark.

Hvis Socialistisk Folkeparti ikke mener, at der er noget at være bekymret for, kan man vel godt gå ud og argumentere for 

eller imod de synspunkter, man har, og så lade det være op til vælgerne i sidste ende at beslutte, om de synes, det er den 

rigtige vej at gå eller ej.
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Kl.13:45  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:45  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg vil godt sige, at vi ikke er bange for vælgerne. Vi kan sagtens gå ud og argumentere, men problemet er, om vi får en 

debat, der afspejler det afstemningstema, der bliver. For det kan blive sådan en trussel om en kæmpe indvandring, altså 

forskellige vurderinger af fremtiden, som vil være svære for befolkningen at vurdere på baggrund af sådan en 

optagelsestekst. F.eks. gælder det for de lande, vi senest har optaget, at Schengen jo er udskudt, og at der er betingelser 

kombineret med optagelserne. Det vil blive svært at vurdere, og så vil det blive sådan en slags: »hvem tror det ene, hvem 

tror det andet-kampagne.« Den kan være svær at få til at blive frugtbar.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Søren Krarup for en kort bemærkning.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg havde i søndags den spændende oplevelse at være inviteret til et møde hos Radikal Ungdom, hvor jeg diskuterede 

forsvarspolitik med hr. Morten Helveg Petersen. Det var meget hyggeligt og fredeligt, men på et tidspunkt kom vi naturligvis 

til at tale en del om Afghanistan, dvs. om muligheden for at Danmark med sin indsats dér kunne skabe et demokrati, hvad 

jeg betvivlede. Jeg får lyst til i forlængelse af det, fru Hanne Agersnap har sagt hidtil, at spørge hende: Vil fru Hanne 

Agersnap fortælle mig, om der findes noget muslimsk demokrati i denne verden?
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg kan ikke stå her på talerstolen og i tankerne gennemgå alle lande, men det kan godt være, at Tyrkiet er det nærmeste,

vi kommer. Jeg må indrømme, at jeg ikke lige kan få tænkt det igennem i denne pressede situation.
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Kl.13:47  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Søren Krarup.
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Kl.13:47  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Så vil jeg være så fræk at fortsætte med den spændende debat med de radikale unge mennesker, for der blev Tyrkiet 

nemlig også nævnt som eksempel på et demokrati, og der var jeg altså også så fræk at spørge dem: Kender I noget til 

Kemal Atatürk? Kender I noget til det, han foretog med Tyrkiet i 1923? Det var nemlig nok, kan man sige, et sekulært 

styre, men det var et militærdiktatur, dvs. at der var en ophævelse af enhver form for demokrati. Det havde aldrig eksisteret i

Tyrkiet, og det kom i hvert fald ikke til at eksistere i 1923. Og det eksisterer jo for så vidt heller ikke i dag.

Forholdet er jo, at 98 pct. af Tyrkiets befolkning er muslimer, og dog skal de af militærdiktaturet hensættes i en tilstand, 

hvor de ikke må have lov til at udtrykke det. Vil fru Hanne Agersnap ikke give mig ret i, at Tyrkiet heller ikke er noget som 

helst eksempel på et demokrati?
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Det er i hvert fald ikke et demokrati, som jeg ønsker det. Der mangler pluralisme, der mangler ytringsfrihed, 

menneskerettigheder; der er en masse problemer, som bl.a. er nogle af dem, man sætter op i processen og i debatterne 

med EU-Kommissionen med henblik på optagelse, sådan at Tyrkiet netop kan udvikle sig til det pluralistiske demokrati, 

som medlemsstaterne i EU er.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så har hr. Per Clausen bedt om en kort bemærkning.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Per Clausen (EL):

Jeg vil bare spørge fru Hanne Agersnap, om hun ikke er enig med mig i, at forsøget på at opstille en hovedmodsætning 

mellem de sekulære og de islamistiske i forhold til Tyrkiet jo netop skygger for den interessante debat, hr. Søren Krarup 

prøvede at rejse her til sidst, nemlig om, hvorvidt der foregår en demokratisk udvikling eller ej i Tyrkiet? Det, vi burde 

diskutere og interessere os for, burde jo være, hvordan vi udviklede demokratiet, hjalp de demokratiske kræfter i Tyrkiet 

med at udvikle demokratiet.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jo, og mange tak til spørgeren, fordi han formulerer det så pænt. Jeg prøvede netop at sige, at jeg synes, vi skal fokusere 

på, hvor de demokratiske bevægelser, de demokratiske holdninger er i Tyrkiet, og ikke på, hvor de islamiske og sekulære 

bevægelser er.

  

85

Kl.13:49  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Næste ordfører er fru Helle Sjelle fra De Konservative.
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Kl.13:49  
Ordfører

(Ordfører)

Helle Sjelle (KF):

Det er jo ikke første og det er nok heller ikke sidste gang, vi på foranledning af Dansk Folkeparti skal diskutere et eventuelt 

tyrkisk medlemskab af EU. Der skal jo holdes liv i valgkampen, i hvert fald frem til juni måned, hvor der er valg til Europa-

Parlamentet. Men så kan man i hvert fald håbe, at det i det mindste stilner af derefter.

Jeg skal så også endnu en gang takke for anledningen til at gøre rede for Det Konservative Folkepartis holdning til den her 

sag.

I 2005 indledte EU optagelsesforhandlinger med Tyrkiet. Forud var gået mange års forberedelser og reformer i Tyrkiet, der 

ansøgte om medlemskab af EF allerede i 1987. Reformarbejdet går dog endnu flere år tilbage. Allerede i 1963 underskrev 

de seks EF-lande og Tyrkiet Ankaraaftalen. Den betød, at Tyrkiet skulle tilpasse sig EU’s indre marked, bl.a. ved at 

tyrkiske arbejdstagere under bestemte vilkår fik lov til at arbejde i de daværende EF-lande. Tyrkiet har altså længe 

orienteret sig mod EF og nu mod EU, hvilket har været årsag til betydelige ændringer af det tyrkiske samfund. Det er også 

sket i løbet af de her år.

Men der er slet ikke for os Konservative nogen tvivl om, at der endnu er langt igen for Tyrkiet. Københavnskriterierne er det 

væsentligste grundlag, som Kommissionen løbende vurderer Tyrkiet ud fra. Helt overordnet er der tre kriterier, nemlig det 

politiske, det økonomiske og kriteriet om overtagelse af EU’s samlede regelsæt. Det politiske kriterium kræver demokrati, 

retsstat, menneskerettigheder og beskyttelse af mindretal. Som nævnt af udenrigsministeren tidligere vurderer 

Kommissionen, at Tyrkiet i tilstrækkelig grad opfylder det kriterium. Alligevel er der dog i høj grad - og det vil jeg gerne slå 

fast - plads til forbedringer. Ytringsfrihed og religionsfrihed er gode eksempler på rettigheder, som endnu ikke beskyttes 

kompromisløst i det tyrkiske samfund. Det vil kræve en holdningsændring, som EU kan være med til at fremme.

I 2006 har EU også kritiseret Tyrkiet for ikke at leve op til det økonomiske kriterium. Det skyldtes stridighederne om 

Cypern, der har fået Tyrkiet til ikke at udvide toldunionen med EU til også at omfatte de nye medlemslande. EU’s kritik er 

ikke blot snak, men er blevet fulgt op af sanktioner. Dele af optagelsesforhandlingerne er simpelt hen stoppet, indtil EU i år 

vil genoverveje dem.

Det er altså efter vores opfattelse indlysende, at Tyrkiet mangler at levere en lang række resultater, før et medlemskab kan 

komme på tale. De mange år, Tyrkiet allerede har ventet, viser med al ønskelig klarhed, at EU ikke giver ved dørene. Ingen 

ønsker at forbarme sig over Tyrkiet, blot fordi landet har ventet længe. Jeg kan derfor heller ikke helt forstå Dansk 

Folkepartis store bekymring for forhandlingerne med EU. Tror Dansk Folkeparti virkelig, at Tyrkiet bliver lukket ind, før de 

lever op til Københavnskriterierne, bare fordi Tyrkiet skal med?

Som udenrigsministeren allerede tidligere har påtalt, vil Tyrkiet være et helt anderledes og vestligt samfund, hvis det på et 

tidspunkt til punkt og prikke opfylder de her krav. I Det Konservative Folkeparti bakker vi derfor fuldt op om regeringens og 

folketingsflertallets åbne og afventende holdning til optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet. Vi kan ikke på forhånd 

forudsige, hvorvidt landet på et tidspunkt ude i fremtiden vil leve op til EU’s fornuftige og nødvendige kriterier. Til gengæld 

kan vi sige, at Tyrkiet lige nu - lige nu, hvor vi står her - er et godt stykke fra at leve op til de kriterier og dermed også et 

godt stykke fra medlemskab af EU. Vi ønsker naturligvis ikke i Det Konservative Folkeparti - og det vil jeg gerne 

understrege - at Tyrkiet bliver medlem af EU, før landet er klar til EU og EU er klar til Tyrkiet. 
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Kl.13:53  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:53  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg synes, at det er meget skarpsindigt lige til sidst at få slået fast, at Tyrkiet ikke kan blive medlem af EU, før Tyrkiet er 

klar! Jeg går ud fra, at det må være et krav, der gælder for alle europæiske lande, ellers ville der i hvert fald være noget 

mærkeligt over det, og derfor er det måske i virkeligheden også lidt overflødigt at gentage det og gøre det til et så 

gennemgående argument i hele sin retorik.

Jeg tror så aldrig, at Tyrkiet bliver medlem, fordi Tyrkiet i øjeblikket bevæger sig i den helt gale retning. Landet er i gang 

med en islamisering fra top til bund, og det er i virkeligheden det, der er det dybt bekymrende, for hvordan reagerer Tyrkiet 

på de forhandlinger, der i øjeblikket finder sted? Sagen er jo den, at hvis man orienterer sig i de tyrkiske medier, i den 

tyrkiske debat, kan man se, at de krav, som EU stiller til Tyrkiet med hensyn til ligestilling, menneskerettigheder, 

demokrati, ytringsfrihed osv., helt generelt for mange tyrkere virker som en rød klud i ansigtet. De betragter det nærmest 

som en fornærmelse mod den nationale stolthed.

Derfor er spørgsmålet ikke så meget, om Tyrkiet nogen sinde bliver medlem - det tror jeg faktisk aldrig nogen sinde sker - 

men derimod, hvilken skadevirkning det har på samarbejdet og naboskabet mellem EU og Tyrkiet, at man bliver ved med at

bilde folk ind, at de kan få noget, som de tydeligvis ikke selv vil levere det nødvendige for at gøre sig klar til at få.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Helle Sjelle (KF):

Det er åbenbart overhovedet ikke overflødigt, at vi skal gentage det gang på gang, for det lader jo ikke til, at Dansk 

Folkeparti har forstået budskabet, men vi gentager det gerne en gang til: Vi mener ikke, at Tyrkiet skal være medlem af 

EU, før Tyrkiet er klar til EU, og før EU er klar til Tyrkiet. Det vil sige, at Tyrkiet skal leve op til de krav, der bliver stillet. Det 

er det, der er budskabet herfra, og det vil det også være de næste gange, Dansk Folkeparti rejser de her debatter om 

Tyrkiets udvikling.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg er ked af at have stillet et spørgsmål uden for det på forhånd skrevne manuskript, men jeg vil alligevel gerne gentage 

det.

Lad os nu lade være med at fokusere på, om Tyrkiet kommer med eller ej. Lad os nu fokusere på, hvilken betydning det har

for Tyrkiet, at man bliver ved med at sige til tyrkerne, at de på et eller andet tidspunkt, når de opfylder kriterierne, kommer 

med, og at man så bliver ved med at komme med nye kriterier. Lad os prøve at fokusere på, hvordan det bliver modtaget i 

den tyrkiske offentlighed og den tyrkiske debat, at man hele tiden stiller krav, som jo i hvert fald i forhold til kønnenes 

ligestilling, demokrati, ytringsfrihed - i parentes bemærket Muhammedtegninger - og en lang række andre ting bliver 

betragtet som en fornærmelse, altså som noget, der gør, at de bevæger sig længere væk fra EU. Er det noget, der fremmer

den broderlighed imellem Danmark og EU og Tyrkiet, som Det Konservative Folkeparti og sådan set også Dansk Folkeparti

gerne vil have, eller er det i virkeligheden noget, der gør, at parterne rykker længere væk fra hinanden?

Jeg håber, at fru Helle Sjelle kan bevæge sig lidt ud over det, hun sagde i sin ordførertale, og også svare på det, som jeg 

spørger om.
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Kl.13:56  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:56  
Kort bemærkning

Helle Sjelle (KF):

Det kan nogle gange være lidt svært, fordi spørgsmålene går i alle mulige og umulige retninger, men jeg skal dog gøre mit 

bedste.

Jeg synes bestemt ikke, at EU skal lade være med at stille krav eller stille Tyrkiet i udsigt, at de eventuelt på et tidspunkt 

kan blive medlem. Jeg synes bare også, at det er nødvendigt og væsentligt at sige til Tyrkiet: Der er nogle krav, som I bliver

nødt til at leve op til, og de krav slækker vi ikke på, heller ikke selv om I synes, at det er nogle besværlige krav; hvis I vil 

være med i det her fællesskab, så er der nogle krav, som I er nødt til at leve op til.

Hvis Tyrkiet, og det synes jeg da er væsentligt, vælger at sige, at de ikke vil leve op til kravene og ikke vil være med, er det 

jo Tyrkiets valg. Det er jo ikke sådan, at vi fra EU siger, at vi under alle omstændigheder vil have Tyrkiet med. Det er da i 

høj grad også op til dem selv, om de ønsker at leve op til de krav.
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Kl.13:57  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Næste ordfører er hr. Niels Helveg Petersen, Radikale.
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Kl.13:57  
Ordfører

(Ordfører)

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg vil gerne starte med at sige tak til udenrigsministeren. Jeg var meget enig i de betragtninger, som udenrigsministeren 

fremførte. Og lad mig sige med det samme, at jeg og Det Radikale Venstre selvfølgelig kan stemme for det af hr. Michael 

Aastrup Jensen fremsatte forslag til vedtagelse, som er genbrug, men som jo på en udmærket måde stadig væk er rigtigt.

Det er sagt hele vejen igennem i denne debat: Tyrkiet opfylder i dag ikke betingelserne for medlemskab. Tyrkiet opfylder 

ikke Københavnskriterierne, og det ved tyrkerne godt selv; det ved man selvfølgelig, det ved vi i EU. Og først når Tyrkiet 

opfylder Københavnskriterierne, kan der blive tale om medlemskab. Det vil sige, at det Tyrkiet, der engang bliver medlem, er

et andet Tyrkiet end det, vi kender i dag.

Så vil jeg føje til, at man jo ikke altid skal se vanskelighederne. Man skal også se mulighederne, og man skal ikke mindst 

se på de muligheder, der ligger i et tyrkisk medlemskab i forhold til at stabilisere et af de mest urolige hjørner i verden. Et 

Tyrkiet, der opfylder Københavnskriterierne, er medlem af EU og er medlem af NATO, kan have en i høj grad stabiliserende 

rolle at spille i dette urolige hjørne af verden. Bl.a. kan det også have betydning for udviklingen i Mellemøsten, da Tyrkiet jo 

traditionelt, på trods af at det altså overvejende er et muslimsk land, har et rigtig godt forhold til Israel.

Perspektivet om EU-medlemskab er en stor støtte til de kræfter i Tyrkiet, der ønsker demokratisering og ønsker 

modernisering af det tyrkiske samfund. At smække døren i for Tyrkiet ville have meget negative følger for den politiske, 

demokratiske udvikling i Tyrkiet, det er jeg helt overbevist om. Og lad mig så sige, at vi aldrig her i Danmark har afholdt 

folkeafstemninger, når vi skulle optage nye medlemmer i EU, og det synes jeg heller ikke kan komme på tale, når det 

drejer sig om Tyrkiet.

Så undrede jeg mig over en enkelt bemærkning fra hr. Jesper Langballe i debattens forløb. Hr. Jesper Langballe sagde, at 

historien bevæger sig langsomt. Jeg må altså sige, at min oplevelse af historiens gang inden for de sidste 18 år, siden 

1990, ikke er, at historien har bevæget sig langsomt, men at historien har bevæget sig utrolig hurtigt. Især når det drejer 

sig om udvidelse af de vesteuropæiske institutioner, især når det drejer sig om udvidelsen af EU og udvidelsen af NATO, 

har vi igennem de sidste 18 år oplevet en revolutionær udvikling i Europa. Europa ser i dag fuldstændig anderledes ud, end 

det gjorde i 1990, da kommunismen brød sammen, så jeg undrede mig lidt over den, synes jeg, historieløse betragtning.
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Kl.14:01  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.14:01  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Hr. Helveg Petersen omtalte den positive udvikling i Tyrkiet, som den igangværende optagelsesproces har afstedkommet. 

Der vil jeg bare gerne spørge, om hr. Niels Helveg Petersen betragter det som entydigt positivt for det tyrkiske demokrati, at

det parti, AKP, hvis program og ledelse er blevet kendt i strid med forfatningens sekulariseringsprincipper, tordner frem. 

Ved de seneste valg, parlamentsvalg, præsidentvalg og forventelig også på søndag til lokalvalg, har det pågældende parti 

vundet mere og mere terræn. Og når partiet samtidig altså ved forfatningsdomstolen er blevet kendt i strid med de 

demokratiske grundprincipper i Tyrkiet selv, er det så udtryk for, at Tyrkiet bevæger sig i den rigtige retning?
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Kl.14:02  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:02  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg sagde faktisk ikke noget om den positive udvikling i Tyrkiet. Jeg sagde, at det ville være et tilbageslag for de 

progressive kræfter i Tyrkiet, hvis EU smækkede døren i for næsen af Tyrkiet. Det var det, jeg sagde.

Udviklingen i Tyrkiet er ikke entydigt gået i den rigtige retning. Der sker mange ting i Tyrkiet, som er positive, og ikke 

mindst skal vi være opmærksomme på, at tyrkisk økonomi altså er en meget, meget stærk og meget levende økonomi, der

jo helt og fuldt lever op til de krav, man økonomisk set kan stille til et medlem af EU.

Men det er ikke entydigt positivt. Der er store spændinger i Tyrkiet, og der er undertiden tilbageslag. Jeg kan jo bare ikke 

se, at det skulle være noget specielt tilbageslag, at den tyrkiske højesteret blander sig i det her og siger, hvad de mener 

om regeringspartiet. Det er da tværtimod et udtryk for en vis styrke, for demokratisk styrke, at der er en domstol, der kan 

gå på tværs af den siddende regering. Det er jo et princip, vi jo altså også hylder i Danmark, selv om det ikke står i den 

danske grundlov.
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Kl.14:03  
Kort bemærkning

 

Formanden

Formanden

Morten Messerschmidt (DF)

Formanden

Udenrigsministeren (Per Stig Møller)

Formanden

Morten Messerschmidt (DF)

Formanden

Formanden

Formanden

Michael Aastrup Jensen (V)

Formanden

Morten Messerschmidt (DF)

Formanden

Michael Aastrup Jensen (V)

Formanden

Morten Messerschmidt (DF)

Formanden

Michael Aastrup Jensen (V)

Formanden

Kamal Qureshi (SF)

Formanden

Michael Aastrup Jensen (V)

Formanden

Kamal Qureshi (SF)

Formanden

Michael Aastrup Jensen (V)

Formanden

Jesper Langballe (DF)

Formanden

Jesper Langballe (DF)

Formanden

Michael Aastrup Jensen (V)

Formanden

Jesper Langballe (DF)

Formanden

Michael Aastrup Jensen (V)

Formanden

Yildiz Akdogan (S)

Formanden

Morten Messerschmidt (DF)

Formanden

Yildiz Akdogan (S)

Formanden

Morten Messerschmidt (DF)

Formanden

Yildiz Akdogan (S)

Formanden

Hanne Agersnap (SF)

Formanden

Morten Messerschmidt (DF)

Formanden

Hanne Agersnap (SF)

Formanden

Morten Messerschmidt (DF)

Formanden

Hanne Agersnap (SF)

Formanden

Jesper Langballe (DF)

Formanden

Hanne Agersnap (SF)

Formanden

Jesper Langballe (DF)

Formanden

Hanne Agersnap (SF)

Formanden

Martin Henriksen (DF)

Formanden

Hanne Agersnap (SF)

Formanden

Martin Henriksen (DF)

Formanden

Hanne Agersnap (SF)

Formanden

Søren Krarup (DF)

Formanden

Hanne Agersnap (SF)

Formanden

Søren Krarup (DF)

Formanden

Hanne Agersnap (SF)

Formanden

Per Clausen (EL)

Formanden

Hanne Agersnap (SF)

Formanden

Helle Sjelle (KF)

Formanden

Morten Messerschmidt (DF)

Formanden

Helle Sjelle (KF)

Formanden

Morten Messerschmidt (DF)

Formanden

Helle Sjelle (KF)

Formanden

Niels Helveg Petersen (RV)

Formanden

Morten Messerschmidt (DF)

Formanden

Niels Helveg Petersen (RV)

Formanden

Side 13 / 41

http://www.ft.dk/samling/20081/forespoergsel/f24/beh1/forhandling.htm?startItem=38
http://www.ft.dk/samling/20081/forespoergsel/f24/beh1/38/forhandling.htm?startItem=
http://www.ft.dk/samling/20081/forespoergsel/f24/beh1/39/forhandling.htm?startItem=
http://www.ft.dk/samling/20081/forespoergsel/f24/beh1/40/forhandling.htm?startItem=


Folketinget, Christiansborg
1240 København K.
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F 24  Om udviklingen i Tyrkiet

Af Morten Messerschmidt (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Peter

Skaarup (DF)

Til udenrigsministeren

Per Stig Møller (KF)

Samling:  2008-09

Status:  Foretaget

 

Vis alle indlæg
Ordførertaler

Forhandlinger

Møde nr.70, torsdag 26.03.2009

Vil udenrigsministeren redegøre for den aktuelle udvikling i Tyrkiet, herunder de interne kampe mellem den islamiske regering og de 

sekulære kræfter, og i det lys give sin vurdering af, om udenrigsministeren finder, at Tyrkiet bevæger sig i retning af eller væk fra EU?

Vis oversigt over samtlige taler

0

  
Kort bemærkning

Det næste punkt på dagsordenen er:

13) Forespørgsel nr. F 24:

Forespørgsel til udenrigsministeren:

Vil udenrigsministeren redegøre for den aktuelle udvikling i Tyrkiet, herunder de interne kampe mellem den islamiske 

regering og de sekulære kræfter, og i det lys give sin vurdering af, om udenrigsministeren finder, at Tyrkiet bevæger sig i 

retning af eller væk fra EU?

Af Morten Messerschmidt (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard 

(DF) og Peter Skaarup (DF).

(Anmeldelse 13.01.2009. Fremme 20.01.2009).
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Kl.11:43  
Kort bemærkning

Formanden:

Den første, der får ordet, er hr. Morten Messerschmidt som ordfører for forespørgerne for at begrunde forespørgslen. 

Værsgo.
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Kl.11:43  
Kort bemærkning

Begrundelse

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand. Efter at have gennemgået nogle af de fatale konsekvenser af allerede gennemførte udvidelser vender vi altså 

blikket imod en af de nok mest opsigtsvækkende forhandlinger, som i øjeblikket pågår med et land, som ønsker 

medlemskab af EU, nemlig Tyrkiet. Jeg og Dansk Folkeparti er af den opfattelse, at det fra starten af har været en fatal 

misforståelse overhovedet at indlade sig på optagelsesforhandlinger med et land, der kulturelt, politisk, historisk og på 

mange andre områder afviger så mærkbart fra kernelandene, fra medlemslandene i EU, at vi nærmest dagligt oplever 

forskellene, konflikterne, problemerne ved at skulle få to så forskellige størrelser til overhovedet at passe sammen, og at det

i virkeligheden i højere grad fører til, at de to parter så at sige flytter sig bort fra hinanden, end det, der oprindelig var tanken:

at man skulle forsøge at forene.

Vi har et godt samarbejde med Tyrkiet i Europarådet og i NATO og i andre sammenhænge, men de fleste vil efterhånden 

kunne se, at det, der foregår i øjeblikket i Tyrkiet, er en regulær islamisering, hvor AK-partiet med premierminister Erdogan 

og præsident Gül i spidsen område for område - undervisningssektoren, administrationen, justitsvæsenet og en lang række

andre sektorer - er i gang med en islamisering af landet, som hverken er til Tyrkiets fordel eller til EU’s fordel. Det er derfor 

vores opfattelse, dels at vi i Folketinget løbende skal have en debat om, hvordan udviklingen i Tyrkiet nu engang er, dels at 

regeringen bør tilsikre, at uanset hvad der sker, vil Tyrkiet aldrig kunne blive medlem af EU, uden at danskerne bliver spurgt 

ved en folkeafstemning, dels at man skal overveje, om det overhovedet er fornuftigt i forhold til relationen Tyrkiet og EU 

imellem at fortsætte med forhandlingerne.

Det er på den baggrund, at vi ønsker den her forespørgsel.
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Kl.11:45  
Kort bemærkning

Formanden:

Ja tak. Så er det udenrigsministeren til besvarelse.
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Kl.11:46  
Ordfører

Besvarelse

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

EU har haft optagelsesforhandlinger med Tyrkiet siden 2005. Reformtempoet i landet har været svingende - det er der ingen

grund til at lægge skjul på - men den tyrkiske regering har som sin erklærede målsætning at tilnærme Tyrkiet EU og EU's 

standarder. Det vil jo selvsagt være i både EU's og Danmarks interesse, så det er en proces, som vi støtter.

Ifølge den tyrkiske forfatning er Tyrkiet et sekulært samfund med en klar adskillelse mellem stat og religion. 

Regeringspartiet, AKP, har islamiske rødder, men det afviser selv at være islamisk orienteret. Det er sandt, at der i det 

tyrkiske samfund er kredse, der frygter, at AKP-regeringen bevæger landet væk fra princippet om adskillelse af stat og 

religion. AKP lægger selv vægt på, at Tyrkiets strategiske orientering er mod Europa, og partiet har, siden det kom til 

magten i 2002, arbejdet for landets tilnærmelse til EU. Det registrerede vi jo navnlig i perioden fra 2002 til udgangen af 

2005, hvor reformtempoet var særlig højt.

AKP fik ved det seneste valg i 2007 cirka 46 pct. af stemmerne, og partiet fortsatte på det grundlag med at have 

regeringsansvaret. Desuagtet har domstolene været opmærksomme på AKP's islamiske rødder for at sikre, at Tyrkiet 

forbliver sekulært. Sidste år behandledes således en sag imod AKP, og den meget omtalte lukningssag mod AKP kostede

jo rent faktisk meget politisk energi og opmærksomhed og satte reformtempoet ned i forhold til det, som EU forlangte.

Men sagen blev afsluttet i 2008, ved at den tyrkiske forfatningsdomstol konkluderede, at AKP havde været centrum for 

antisekulære aktiviteter, men domstolene undlod at skride til lukning at partiet. Sagen tydeliggjorde konflikten mellem stat 

og religion i det tyrkiske samfund, og den satte som sagt reformprocessen i stå i en lang periode. Og så vil jeg selvfølgelig 

gerne tilføje, som jeg også sagde dengang, at partilukninger i et demokrati bør være noget ganske exceptionelt og være i 

overensstemmelse med Venedigkriterierne, som Europarådet jo arbejder med. Siden lukningssagen i 2008 har valgkampen 

op til lokalvalget den 29. marts 2009 igen afledt opmærksomheden noget fra EU-processen.

Grundlaget for EU's optagelsesforhandlinger med Tyrkiet er som bekendt Københavnskriterierne og den opstrammede 

forhandlingsramme, som er fastlagt af Rådet for Den Europæiske Union. Den danske holdning til optagelsesforhandlinger 

med Tyrkiet er klar, og den har jo også et bredt flertal i Folketinget bag sig og blev bekræftet den 2. maj 2006. 

Målsætningen er et tyrkisk medlemskab af EU, men forhandlingerne er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på 

forhånd, og hvor der også skal tages hensyn til EU's evne til at optage nye medlemmer på det tidspunkt, hvor beslutningen 

skal træffes. Tyrkiet kan først blive medlem af EU, når alle betingelser for medlemskab er opfyldt og EU altså er klar.

Europa-Kommissionen konkluderede i den seneste fremskridtsrapport for Tyrkiet fra november 2008, at landet har forbedret 

sin evne til at leve op til forpligtelserne ved et EU-medlemskab. Tyrkiet opfylder fortsat, siger Kommissionen, i tilstrækkelig 

grad det politiske Københavnskriterium.

Der er sket visse fremskridt i forhold til ytringsfriheden, bl.a. gennem en ændring af artikel 301 i straffeloven, og forholdene 

for de ikkemuslimske trossamfund er forbedret gennem vedtagelse af lov om stiftelser, men implementeringen af 

reformtiltagene halter desværre bagefter i flere tilfælde.

På det udenrigspolitiske område fremhævede Kommissionen i øvrigt Tyrkiets aktive rolle i særlig Mellemøsten og 

Kaukasus, hvor der jo er bevægelse i positiv retning.

EU-Kommissionen peger på, at en væsentlig udfordring for Tyrkiet er at få gennemført en forfatningsreform og en reform af 

justitsvæsenet. Derudover skal Tyrkiet fremme menneskerettighederne, bl.a. ytringsfriheden og religionsfriheden, og den 

civile kontrol med militæret skal styrkes.

Tyrkiet lever desuden endnu ikke op til sine forpligtelser i henhold til den såkaldte Ankaraprotokol. Den protokol udvider sin 

toldunion mellem EU og Tyrkiet til også at omfatte de nye EU-medlemslande, herunder Cypern. Tyrkiet har endnu ikke 

ophævet sine restriktioner på transport- og havnefaciliteter i forhold til Cypern. EU blev i 2006 enig om, at dette skulle have 

konsekvenser, og det blev bl.a. besluttet, at 8 ud af de 35 forhandlingskapitler skulle fastfryses. EU vil tage spørgsmålet om

Ankaraprotokollen op til fornyet overvejelse til efteråret 2009. Tyrkiet modsætter sig gennemførelse af Ankaraprotokollens 

forpligtelser, fordi de ikke ønsker at tage et skridt, som de mener kan tolkes som en de facto tyrkisk anerkendelse af 

republikken Cypern.

I den seneste tid er der sket både fremskridt og tilbageskridt. Et helt nyt og positivt fremskridt er åbningen af en ny kurdisk 

tv-kanal på nationalt tv, TRT 6. Men på andre punkter er der i 2008 efter alt at dømme sket tilbageskridt, f.eks. har nogle 

ngo'er rapporteret om flere sager vedrørende tortur og mishandling i 2008 end året før. Det er selvfølgelig meget alvorligt, og 

det må den tyrkiske regering få rettet op på.

Alt i alt står Tyrkiet således over for en række udfordringer, der skal tackles, inden landet overhovedet kan komme i 

betragtning som medlem af EU. Men skulle Tyrkiet få gennemført alle disse reformer, få gennemført hele den proces, som 

vi forlanger af Tyrkiet, og som Tyrkiets regering selv er indstillet på at gennemføre, og skulle Tyrkiet så derigennem blive 

klar til EU og EU samtidig blive klar til Tyrkiet, så er det givet, at Tyrkiet jo til den tid vil være et helt andet land end det, vi 

kender i dag, og som Dansk Folkeparti altid forholder sig til. Så vil de forhold, som Dansk Folkeparti med megen ret 

anfægter, nemlig være fortid.

Den tyrkiske regering har tilkendegivet, at den ønsker at sætte fart på EU-reformprocessen efter lokalvalget den 29. marts. 

Premierminister Erdogan har udnævnt en ny EU-chefforhandler, som kan koncentrere sig om EU-udvidelsesforhandlingerne 

og virke som en indpisker i reformprocessen, således at disse fejl og mangler bliver rettet hurtigere. Og det vil jo så 

forhåbentlig bidrage til at skabe et nyt momentum.

Ifølge AKP-regeringen selv vil et af de første tiltag efter lokalvalget være at skabe enighed om forfatningsændringer, og det 

kan vi jo kun tilskynde den tyrkiske regering til at gøre. EU er i løbende dialog med Tyrkiet, bl.a. i forbindelse med EU-

optagelsesprocessen. Danmark har også tætte bilaterale kontakter til landet, og under mit besøg i Tyrkiet sidste år 

drøftede jeg naturligvis bl.a. optagelsesforhandlingerne med udenrigsministeren, Babacan. Et af de punkter, jeg lagde vægt 

på, var vigtigheden af at få fart på reformprocessen, især reformer relateret til menneskerettighederne.

Lad mig så slå fast: Tyrkiets vej mod EU er lang og besværlig. Tyrkiet skal gennemføre en omfattende reformproces. Det 

centrale er, at Tyrkiet selv ønsker en tilnærmelse til EU. Det er også i både EU's og Danmarks interesse, at Tyrkiet udvikler

sig i retning af EU. Kommer landet igennem de nødvendige reformer, vil det være et helt andet land, end vi kender i dag. 

Men det vil tage mange år, før Tyrkiet når det punkt, og det vil først være til den tid, vi skal tage endelig stilling til et tyrkisk 

medlemskab af EU.

Her og nu har vi fokus på Tyrkiets tilnærmelse til EU og den tyrkiske reformproces, og det er en reformproces, vi alle, også 

Dansk Folkeparti, naturligvis må være interesseret i fortsætter og accelererer.
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Kl.11:53  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak til udenrigsministeren for besvarelsen.

Så går vi til forhandlingen, og den første, der får ordet, er hr. Morten Messerschmidt som ordfører for forespørgerne.
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Kl.11:53  
Kort bemærkning

Forhandling

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand. Hvorfor minder udenrigsministerens ord mig slående om Chamberlains betragtninger efter sin fredsaftale med

Hitler, peace in our time, troen på, at blot man har et papir, hvorpå der står fred, så får man fred? Det gør de, fordi det er 

præcis den samme situation, vi befinder os i med hensyn til den tyrkiske regering, som naturligvis alt andet lige er et noget

mere venligt stemt regime end det, som Chamberlain havde indgået en aftale med.

Man tror, hvis man skal blive i sprogbruget, på unifying i vores tid, på forening i vor tid med noget, som grundlæggende er 

fuldstændig uforeneligt. Og jeg undrer mig over, at udenrigsministeren næsten ikke, for ikke at sige slet ikke, svarer på den

del af forespørgslen, som handler om, hvorvidt Tyrkiet i øjeblikket bevæger sig bort fra EU eller i retning af EU. Han berører 

overhovedet ikke den islamiseringsproces, som i øjeblikket er i gang under AK-regeringen - ud over dommen fra højesteret. 

Udenrigsministeren berører selvfølgelig forfatningsændringen og siger, at den er positiv. Men er det ubetinget positivt, at AK-

regeringen som led i sit islamiske kvindesyn nu mener, at kvinder skal ind i en særlig bestemmelse i forfatningen, som 

handler om sådan særlig beskyttelsesværdige grupper, herunder børn, handicappede og lignende?

Er det i virkeligheden ikke et forslag, som ligger fuldstændig i forlængelse af det, vi for få år siden hørte fra samme Erdogan,

om sex uden for ægteskab, der også skulle være kriminelt, forudsat at man altså var gift med en anden? Det er fuldstændig

den samme islamiske tankegang, som vi her ser fra Erdogans parti, som når Erdogan udsteder censurforbud mod 

videnskabelige magasiner, der bringer et billede af Charles Darwin på forsiden, fordi han efter regeringens opfattelse har 

været grundlaget for den kreationisme, som man betragter som i strid med islam. Eller hvorfor nævner man ikke de 254 

journalister, som alene sidste år blev retsforfulgt af regeringen, heraf 44 alene efter den artikel 301, som udenrigsministeren 

nævner, men som det tyrkiske retsvæsen altså stadig væk forholder sig til, bruger, anvender, sigter og dømmer folk efter?

Tyrkiet er på vej væk fra EU. Man har ligestillet de islamiske og de sekulære skoler, når det kommer til optag på 

universiteterne. Man har fjernet det gamle forbud mod det islamiske hovedtørklæde, som går helt tilbage til kemalismens 

start, helt tilbage til tiden lige efter første verdenskrig. Man har på linje med det, der foregår i alle andre muslimske lande, 

valgt at forbyde restauranter at udskænke alkohol i 62 ud af Tyrkiets 81 provinser. Område for område minder Tyrkiet mere 

om det Mellemøsten, vi kender, end om det EU, vi nu engang er.

Derfor er vi i Dansk Folkeparti voldsomt skeptiske over for at fortsætte den optagelsesproces, man har sat i gang. Og vi 

insisterer på, at hvis man vil dette ideologiske projekt, må det i det mindste sikres, at befolkningerne får det endelige ord. 

Lige så vel som at præsident Sarkozy i Frankrig har lovet franskmændene en folkeafstemning, bør den danske regering 

også love danskerne, at hvis man fortsætter med dette hovedløse projekt, jamen så bliver det danskerne, der får den 

endelige afgørelse ved en folkeafstemning. Det er det eneste rigtige.

Jeg skal derfor her indledningsvis på vegne af Dansk Folkeparti fremføre følgende:

Forslag til vedtagelse 

»Folketinget konstaterer, at Tyrkiet med sit historiske, politiske og kulturelle baggrund afviger mærkbart fra de øvrige af 

EU’s medlems- og ansøgerlande. Endvidere konstaterer Folketinget, at Tyrkiet igennem de seneste år har gennemgået en 

udvikling væk fra det sekulære udgangspunkt, idet der henvises til forholdene for minoriteter, for ytringsfriheden, for 

ligestillingen og for demokratiet.

På den baggrund opfordrer Folketinget regeringen til i EU at modarbejde processen med henblik på optagelse af Tyrkiet i 

EU og kræver, at regeringen som led i en eventuel optagelse af Tyrkiet som medlem af EU udskriver folkeafstemning 

herom.«

(Forslag til vedtagelse nr. V 48).

Tak, formand.

  

7

Kl.11:58  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak. Dette oplæste forslag til vedtagelse vil indgå i Folketingets videre forhandlinger.

Jeg skal her udsætte mødet. Mødet genoptages kl. 13.00.
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Kl.11:58  
Kort bemærkning

:

Mødet er udsat. (Kl. 11:58).
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Kl.13:06  
Kort bemærkning

Forhandling

Formanden:

Mødet er genoptaget.

Vi er ved forhandlingen, og den næste ordfører under F 24 er hr. Michael Aastrup Jensen. Værsgo.

  

Vis alle (6) indlæg i denne gruppe
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Kl.13:07  
Ordfører

(Ordfører)

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg vil indledningsvis gerne have lov til at slå fast, at i spørgsmålet om Tyrkiets mulige optagelse i EU, er der faktisk 

opstillet en lang række helt specifikke krav, og før de er opfyldt, kan der på ingen måde blive tale om et tyrkisk EU-

medlemskab. Som det ser ud i dag skal tyrkerne flytte sig endog meget langt, hvis de på nogen måde skal gøre sig 

forhåbninger om at blive en del af Den Europæiske Union. Det er min og Venstres opfattelse, at Tyrkiet, som vi kender det i

dag, langtfra er parat til at blive en del af EU. Jeg vil godt have lov til at advare imod, at Dansk Folkeparti får lov til at kapre 

debatten for at gøre den til et spørgsmål om, hvorvidt Tyrkiet anno 2009 skal være EU-medlem. Det spørgsmål er jo 

fuldstændig uaktuelt.

Denne forespørgselsdebat er en ud af efterhånden mange debatter, hvor vi kan få lov til at høre på Dansk Folkepartis 

evindelige klagesang om, at EU er så og så dårligt, og at vi i virkeligheden ville være meget bedre tjent med en høj mur 

omkring Danmark, der kan holde omverdenen på behørig afstand. Det er som at høre en meget dårlig lp-plade, hvor 

pickuppen desværre er kørt fast i samme rille, og på pladecoveret blomstrer partiets spidskandidat til 

europaparlamentsvalget, en mand, der er så utilfreds med EU, at han partout må have et fast sæde i dets parlament. Vi 

befinder os med andre ord midt i hr. Morten Messerschmidts valgkamp, og her er spørgsmålet om Tyrkiet blot endnu et 

stykke valgflæsk, som han langer over disken til vælgerne.

Vi kan bruge Tyrkiet, men set i den sammenhæng er Tyrkiets behov for EU langt, langt større. Tyrkiet ligger som bekendt 

på grænsen mellem Europa og Asien. Af den grund har landet enorm strategisk betydning, især sikkerhedspolitisk, men 

også med hensyn til energiforsyning og handel i øvrigt. Samtidig indtager Tyrkiet en nøglerolle som diplomatisk bindeled 

mellem de stridende parter i Mellemøsten. Landet har bl.a. spillet en meget aktiv rolle i forsøget på at mægle mellem 

Syrien og Israel. Endelig er Tyrkiet en regional magtfaktor, der er med til at værne os og de øvrige lande i Mellemøsten mod

Irans islamiske terrorregime.

Men selv om Tyrkiet måske er lidt af en duks set i mellemøstlig sammenhæng, befinder landet sig stadig rigtig langt nede 

på den demokratiske skala. Der er meget langt op for overhovedet at nærme sig det niveau, som landet skal befinde sig på,

før et tyrkisk medlemskab af EU bliver realistisk. Listen over Tyrkiets fejl og mangler er alenlang, og Dansk Folkepartis 

ordfører har vi allerede hørt remse op af denne liste igen og igen, og det vil han sikkert gøre igen under debatten. Men jeg 

skal nok spare Tinget.

Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at vi i Venstre, eller for den sags skyld i EU generelt, vil se stort på Tyrkiets 

stribevis af brud på elementære menneskerettigheder eller er ligeglade med, at landet ikke efterlever internationale 

konventioner og aftaler - på ingen måde. Hvis Tyrkiet nogen sinde skal gøre sig forhåbninger om at blive en del af det gode 

selskab, skal tyrkerne og deres ledere virkelig lægge sig i selen, for de har meget, meget lang vej igen, før de er egnede til 

at blive lukket ind i varmen. Som jeg sagde indledningsvis, er EU’s principper klippefaste, dem kan der ikke forhandles om. 

På den baggrund vil jeg gerne på vegne af Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale

Venstre og Liberal Alliance fremsætte følgende:

Forslag til vedtagelse

»Folketinget bekræfter sin vedtagelse V 66 af 2. maj 2006.«

(Forslag til vedtagelse nr. V 49).

Hvis nu ikke alle tilstedeværende ved, hvad det egentlig var, vi vedtog i 2006, vil jeg gerne lige læse det op som en 

servicemeddelelse. Det var følgende:

»Folketinget konstaterer, 

- at forhandlingerne med Tyrkiet om medlemskab af Den Europæiske Union er indledt,  

- at grundlaget er Københavnskriterierne og en opstrammet og forsvarlig forhandlingsramme som fastlagt af Rådet for Den 

Europæiske Union på mødet den 3. oktober 2005, 

- at målsætningen er tyrkisk medlemskab af EU, men at forhandlingerne er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på 

forhånd, og hvor der også skal tages hensyn til EU's evne til at optage nye medlemmer (absorptionskapacitet). Folketinget 

opfordrer regeringen til fortsat at medvirke til at sikre en stram og forsvarlig forhandlingsproces med Tyrkiet.«
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Kl.13:11  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak. Vi har jo i formandskabet indført den praksis, at man ikke nødvendigvis læser et forslag til vedtagelse op, efter at 

ordføreren netop har læst det op - sådan har det jo været før - men for en god ordens skyld vil jeg gøre det her, for nu er der 

to oplæste forslag: det gamle og det nye. Jeg vil godt læse det op, for det er rimelig kort. Det, som Venstre, 

Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance har som

forslag til vedtagelse, lyder:

»Folketinget bekræfter sin vedtagelse V 66 af 2. maj 2006.«

Det er det forslag til vedtagelse, der indgår i de videre forhandlinger.

Der er ønsker om korte bemærkninger, og det er først hr. Morten Messerschmidt. Jo
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Kl.13:12  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Først må der være grund til at takke hr. Michael Aastrup Jensen om ikke andet så i hvert fald for hans opfindsomhed i 

forhold til at skrive ordførertaler. Under den tidligere debat hørte vi lidt om Morten Korch, og nu skal vi høre om hans lp-

samling. Jeg er da næsten glad for, at vi har begrænset det til to debatter i dag.

Dernæst vil jeg høre: Når nu man fra det her store flertal af partiers side vælger at trække en vedtagelse fra den 2. maj 2006

frem, altså en næsten 3 år gammel vedtagelse, vidner det så i virkeligheden ikke om, at man fra de partiers side 

overhovedet ikke interesserer sig for, hvad der foregår i Tyrkiet? For der er jo netop sket helt elementært graverende ting i 

Tyrkiet inden for de sidste 2-3 år. AK-partiet, altså regeringspartiet, er blevet kendt i strid med forfatningen, og der er en 

omfattende islamisering af samfundet i gang. Alle de ting vælger japartierne overhovedet ikke at tage stilling til, næ, man 

holder fast i det, man vedtog i 2006, og så kan alt det andet åbenbart være ligegyldigt.
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Kl.13:13  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.

  

14

Kl.13:13  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Nu tror jeg ikke, at Dansk Folkepartis EU-ordfører helt kan lægge mig i munden, at jeg ikke havde en rimelig skarp kurs 

over for et eventuelt kommende EU-medlemskab for Tyrkiet. Det var også derfor, at jeg som en servicemeddelelse læste 

vedtagelsen fra 2006 op, hvis nu nogen skulle have glemt den, for der siger vi jo, at det er en åben proces - resultatet er 

ikke givet på forhånd - at regeringen skal føre en stram og forsvarlig forhandlingsproces osv. 

Det er altså ord, hvor vi klart siger, at Københavnskriterierne skal opfyldes fra Tyrkiets side, at man generelt skal stramme 

op i forhold til demokratiske spilleregler osv. Det sagde vi allerede dengang, og det er der selvfølgelig ikke ændret ved; det 

mener vi stadig væk, og dermed har vi også sagt, at vi ikke mener, at Tyrkiet er i mål endnu. Og som jeg også sagde i 

ordførertalen, mener vi faktisk fra Venstres side, at der er rigtig lang vej til målstregen endnu.

Så er der selvfølgelig to måder, man kan gribe det an på: Skal vi så bare lade være med at tænke mere over det, eller skal 

vi prøve at holde dem på sporet og kæmpe for, at de når i mål? Det er det, vi lægger op til fra Venstres side.
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Kl.13:14  
Kort bemærkning

Formanden:

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:14  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Det kan jo ikke tages som udtryk for andet, end at Venstre åbenbart finder, at det der med, at et parti og en regering bliver 

kendt i strid med sit eget lands forfatning, i hvert fald ikke er væsentligt nok til, at man gider bruge et par minutter på at 

indskrive det i et forslag til vedtagelse. Det er da ganske tankevækkende. Noget så fundamentalt for et demokrati, som at 

ens regering overholder forfatningen, bør da indgå i de overvejelser, som man som EU-medlemsland gør sig, i takt med at 

Tyrkiet altså forhandler.

Så vil jeg spørge i forhold til det der mantra, vi hele tiden hører og sikkert vil høre fra alle de andre copy-paste-talere her 

efterfølgende, at selvfølgelig kan Tyrkiet først komme med, når landet overholder kriterierne: Hvilket europæisk land kan 

komme med, før de overholder kriterierne? For ellers giver det svar jo ikke nogen mening. Der er jo masser af europæiske 

lande, man ikke vælger at indlede optagelsesforhandlinger med, men hvis de alle sammen bare skal med, når de opfylder 

kriterierne, hvorfor skal man så forhandle med Tyrkiet og ikke med f.eks. Aserbajdsjan og Rusland?
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Kl.13:15  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:15  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Nu er det jo sådan, vil jeg gerne sige til hr. Morten Messerschmidt, at Tyrkiet er et officielt kandidatland til EU; det er 

Aserbajdsjan ikke endnu, og det er i hvert fald en rimelig god grund til, at man ikke forhandler med Aserbajdsjan.

I forhold til Tyrkiets eventuelle kommende EU-medlemskab har vi jo klart sagt, at vi ønsker at holde dem på sporet i forhold 

til Københavnskriterierne og i forhold til, at de mangler at få ryddet op i nogle ting, bl.a. i forhold til spørgsmålet om deres 

domstole og i forhold til forfatningen. Det er vi jo fuldstændig enige om. Det er også derfor, jeg siger, at det simpelt hen ikke

kan nytte noget, at Dansk Folkeparti prøver at kapre en dagsordenen om, at vi fra Venstres side gerne vil have Tyrkiet med 

i EU anno 2009, for som jeg sagde i min tale: Det ønsker vi ikke. Vi vil have, at Tyrkiet skal opfylde en lang række krav, 

som de ikke er i nærheden af at opfylde endnu, før de kan komme med i EU. Et forsøg på at fjerne den fokus, som hr. 

Morten Messerschmidt prøver på, skal han ikke få held til.
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Kl.13:16  
Kort bemærkning

Formanden:

Så er der en kort bemærkning fra hr. Kamal Qureshi.
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Kl.13:16  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

Tak. Vi har jo fremsat et fælles forslag til vedtagelse, men jeg tror, at vi også er enige på afgørende områder, så jeg synes 

bare - når nu vi ikke fik lejlighed til at stille ministeren spørgsmål i første runde - at jeg gerne, for at få det på plads, vil 

spørge Venstres ordfører, om ikke Venstre vil kunne bekræfte sammen med SF, at den helt klare grund til, at vi støtter den 

her proces, er, at vi tror på, at Tyrkiets udvikling i retning af mere demokrati, bedre menneskerettigheder, bedre rettigheder 

for kvinder og andet fremmes i den her proces og ikke det modsatte.

Det, der er det helt bærende, er jo, at vi i modsætning til Dansk Folkeparti ikke bare er optaget af at ødelægge Tyrkiet, 

men faktisk er optaget af, hvordan vi fremmer den udvikling i Tyrkiet, som kan gøre, at Tyrkiet netop kan virke som den bro, 

der bliver nævnt i ordførerens tale.
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Kl.13:17  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:17  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg kan kun være fuldstændig enig med spørgeren og sige, at det helt klart er vores vurdering, at det, at vi så at sige holder

dem på sporet - som jeg har nævnt et par gange - i forhold til optagelsesforhandlingerne, i forhold til at der hele tiden er en 

undersøgelse af, om de opfylder de forskellige kriterier, at vi arbejder for, at de kommer i en meget mere demokratisk 

retning, og holder regeringen fast på de løfter, den har givet i forhold til EU, er markant bedre, end at vi kommer og siger: 

Nej, vi mener ikke, at Tyrkiet overhovedet er en del af Europa. For så kan det da gå rigtig galt.

Her taler vi altså om et land, som har en kæmpe militærstyrke, et land, som i dag i mit billede i en eller anden grad er med 

til sammen med Israel at være duksedrengen i Mellemøsten. Og det kan altså gå gruelig galt, hvis ikke vi kan holde dem 

på sporet og så at sige hele tiden sige: I kan godt nå målet, hvis I opfylder de her forskellige krav. Så jo, jeg er meget enig.
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Kl.13:18  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Kamal Qureshi.
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Kl.13:18  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

De her korte bemærkninger behøver jo ikke nødvendigvis være spørgsmål, så jeg vil benytte lejligheden til at sige, at set 

gennem SF’s briller er der jo ikke nogen tvivl om, at det er helt klart, at vi ser en proces i Tyrkiet. Går man tilbage til det 

tidspunkt, hvor processen startede i Tyrkiet, og det er jo længere tilbage end i 2005, er der ingen tvivl om, at Tyrkiet har 

bevæget sig i en retning med mere respekt for menneskerettighederne. De grupper i Tyrkiet, som ønsker den her proces, 

bliver styrket af et europæisk samarbejde og bliver styrket af, at Tyrkiet er med i en lang række projekter, 

menneskerettighedsprojekter, kvinderettighedsprojekter, demokratiprojekter m.m. Tyrkerne er med i de internationale 

konferencer, og deltager også i langt hovedparten, hvor de personer og de grupper bliver styrket.

Så det ville være en skadelig udvikling for Tyrkiet, hvis vi skulle vælge den linje, som Dansk Folkeparti lægger op til, og 

skubbe tyrkerne fra os. Det, der er det helt centrale, det helt afgørende og det, tyrkerne har brug for, er, at vi er der, at vi 

hjælper dem, og at vi er med til at fremme udviklingen i det rigtige spor.
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Kl.13:19  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.

  

26

Kl.13:19  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg er enig i, at vi heldigvis har set visse positive skridt fra Tyrkiets side. Jeg må så til gengæld sige, at jeg også synes, at 

vi har set tilbageskridt fra Tyrkiets side. Der må jeg give hr. Morten Messerschmidt ret i, at vi også har set episoder, som 

jeg i hvert fald absolut ikke syntes var pæne. Derfor er det også vigtigt for mig at understrege, at det Tyrkiet, som vi fra 

Venstres side gerne ser får EU-medlemskab, ikke er et Tyrkiet anno 2009, for der er altså lang vej endnu. Men som 

spørgeren klart var inde på, kan Tyrkiet jo kun komme i mål, hvis og såfremt Tyrkiet er på sporet, og derfor er det vigtigt, at 

vi holder dem på sporet.
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Kl.13:20  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe for en kort bemærkning.
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Kl.13:20  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Når jeg påhører de her debatter om Tyrkiets mulige optagelse i EU, så er der en ting, der altid undrer mig, og det er bl.a. hr.

Michael Aastrup Jensens tidshorisont. Det er altså, som om historien kun er et øjeblik, der venter på det næste øjeblik, og 

det er rigtigt, at det er sådan med historien i forhold til Vorherre, men hr. Michael Aastrup Jensen kunne dog godt have en 

anden tidshorisont.

Der bliver hele tiden sagt, at det slet ikke er i dag, og at det slet ikke er i 2009, at Tyrkiet skal optages, men altså, 

Muhammed er ca. 1.500 år gammel, og islamismen er lige så gammel. Så har vi i årene efter første verdenskrig oplevet et 

tilbageslag for islamismen med Kemal Atatürks reformer, og nu går det den modsatte vej igen, som om Kemal Atatürk 

næsten ikke havde eksisteret… 
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Kl.13:21  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Vi skal lige have spørgsmålet.
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Kl.13:21  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Ja, spørgsmålet - det forundrede spørgsmål - er: Hvad er det for en tidshorisont? Er det 30 år, der vil gå, inden Tyrkiet kan 

optages, eller er det 100 år, og kunne man så ikke lige lade det ligge lidt og vente med at snakke om det?
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Kl.13:22  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:22  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Altså, jeg kan ikke sætte en tidsgrænse ind og sige, at det bliver om x antal år, at Tyrkiet kan blive medlem af EU, for som

jeg har slået fast, skal Tyrkiet opfylde en lang række kriterier, som de ikke er i nærheden af at opfylde endnu. Og hvornår 

de så gør det, beror selvfølgelig på de forhandlinger, der er mellem EU på den ene side og Tyrkiet på den anden side. Jeg 

er selvfølgelig forhåbningsfuld, med hensyn til at vi kan komme det nærmere, at det kan storme fremad, men det er jo også 

vigtigt at slå fast, at det forslag til vedtagelse, som vi forhåbentlig bekræfter med en afstemning her senere, også klart siger,

at det er en åben proces, hvor resultatet ikke er givet på forhånd.

Så det vil sige, at det altså er sådan, at det ikke bare er en gratis omgang for Tyrkiet. Hvis ikke Tyrkiet opfylder de 

forskellige kriterier, der er, kan Tyrkiet ikke blive medlem af EU. Derfor er det også vigtigt, at Tyrkiet spiller med på den her 

bane.
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Kl.13:23  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.13:23  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jo, men hvis jeg nu fik den originale idé at foreslå her i Folketinget, at Saudi-Arabien skulle optages i EU, så ville det 

formentlig støde på forskellige indvendinger, og en af de absolut relevante ville være, at Saudi-Arabien er et islamisk 

diktatur. Og så ville hr. Michael Aastrup Jensen sige, at det jo var en proces, der gik over tid, og at alle 

Københavnskriterierne skulle være opfyldt, før vi kunne optage Saudi-Arabien.

Ærlig talt, er det da ikke nogle mærkelige luftkasteller og en mærkelig mangel på fornemmelse for, hvor uendelig langsomt 

historien bevæger sig?
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg kan berolige hr. Jesper Langballe med, at vi fra Venstres side ikke vil arbejde for, at Saudi-Arabien bliver medlem af EU.

Det er jo så dermed også sagt, at jeg mener, at Tyrkiet er et kandidatland, og at Tyrkiet selvfølgelig skal opfylde en lang 

række kriterier, for at det kan blive medlem. Det har jeg efterhånden sagt mange gange nu, men alligevel prøver man at 

skyde os i skoene, at - som jeg hørte det fra hr. Morten Messerschmidt tidligere - hvis det stod til os, ville Tyrkiet komme 

med i nærmeste fremtid.

Jeg har altså sagt rimelig klart i min tale, at der er lang vej endnu, før Tyrkiet kommer i mål, men som vi også talte om før, 

er det, at vi holder dem på sporet og holder dem på en demokratisk vej, bedre end alternativet.
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Så er det fru Yildiz Akdogan, Socialdemokratiet.

  

Vis alle (28) indlæg i denne gruppe
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Kl.13:25  
Ordfører

(Ordfører)

Yildiz Akdogan (S):

Et uddannelsessystem, der fungerer under en religiøs administration, censur på bøger, dødsstraf, skilsmisse ikke tilladt, 

prævention og abort ikke tilladt, kvinder i den offentlige sektor må opgive deres arbejde i tilfælde af et ægteskab, 

kriminalisering af homoseksuelle - disse var punkter i en forfatning, som også gjorde krav på nabostatens territorium. Men 

den her forfatning er ikke den tyrkiske. Det er en forfatning, der var den irske før 1973. Det får en til at tænke og ikke mindst

stille spørgsmålet: Kan det virkelig passe? Ja, det kan det. Men Irland er heldigvis nået langt siden, bl.a. takket være EU 

og de krav, man har stillet fra fællesskabets side til de enkelte medlemslande.

Men spørgsmålet i dag drejer sig om Tyrkiet, og spørgsmålet er så, hvad der sket, siden dette land blev kandidatland i 

1999. Tyrkiet har først og fremmest forpligtet sig til at opfylde Københavnskriterierne. Allerede 2 år efter, dvs. i 2001, 

lancerede den daværende koalitionsregering sin første reformpakke, der prikkede hul på en række tabuer i tyrkisk politik - 

tabuer, som gjorde op med militæret, mindretalsspørgsmålet og menneskerettighederne generelt.

I 2002 fik landet så sin nuværende konservative, religiøse regering, også kendt som AKP-partiet. Trods skeptikernes frygt 

for en islamisering af det sekulære Tyrkiet, kan man med rette spørge, hvad der er sket rent reformmæssigt under den her 

regering. Hvis jeg skal fremhæve nogle af de konkrete udviklingsprocesser, kan jeg nævne nogle enkelte, og det lyder 

sådan her:

Den meget kritiserede forfatning fra 1982, der blev til efter militærkuppet, har været og er under stor forandring og 

reformproces, og en tredjedel af forfatningen er bl.a. ændret. Dødsstraffen er afskaffet. Den politiske situation i Tyrkiet er 

meget mere stabil end tidligere, og militærets indblanding i det politiske liv er begrænset væsentligt. Bl.a. har militæret blot

en rådgivende rolle i dag. Mindretalsrettigheder er forbedret væsentligt. F.eks. er det i dag tilladt, at det kurdiske mindretal 

kan få lov til at se kurdisk tv 24 timer i døgnet. Kvindernes ligestilling er forbedret markant, bl.a. via ægteskabsloven og den 

reviderede straffelov. Vold mod kvinden tages meget mere alvorligt fra myndighedernes side, og der er nultolerance over for 

æresrelaterede drab, heldigvis. Religiøse mindretal har fået lettere ved at komme frem og ytre sig til pressen og i det 

offentlige rum generelt. Der er også indført en nultolerancepolitik mod tortur og mishandling i fængslerne.

Så langt, så godt. Men er alt så fryd og gammen i Tyrkiet? Nej, Tyrkiet har stadig lang vej med hensyn til at implementere 

alle reformer, og selv om optagelsesforhandlingerne blev indledt officielt i 2005, mangler landet stadig væk 33 ud af de 35 

lovpakker, som landet skal gennemføre. Spørgsmålet er så, når nu et kandidatland, som, siden det blev grundlagt i 1923, 

har sat den europæiske statsdannelsesmodel som sit forbillede og trods sin muslimske baggrund har formået at bygge et 

parlamentarisk system op med frie valg og et ønske om at være en del af det europæiske fællesskab: Skal dette land 

holdes ude? Eller skal man holde det fast i den reformproces, det er i gang med?

For os Socialdemokrater er svaret ret enkelt. Tyrkiet er en vigtig samarbejdspartner for EU, og landet spiller også en vigtig 

rolle i NATO, som vi har set på det seneste, og kan også være en god rollemodel for andre muslimske lande. Derfor skal 

man holde den tyrkiske regering fast på det løfte om reformer. Vi ved, at medlemskab ikke er på tale i morgen eller de 

næste mange år frem, ligesom vi ved, at bolden ligger hos tyrkerne, hvad reformprocessens hastighed angår. Derfor mener 

vi heller ikke, at døren skal lukkes for Tyrkiet eller andre lande, der måtte ønske at forpligte sig til kravene om kriterierne fra 

EU's side. Vi skal derimod holde fast i en stram og ansvarlig forhandlingspolitik, hvad enten det gælder Tyrkiet eller andre 

kandidatlande.

Vi støtter den af Venstres ordfører fremsatte udtalelse.
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Kl.13:29  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:29  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Tak for betragtningerne. Jeg tror bare, jeg vil nøjes med at spørge - nu hvor fru Yildiz Akdogan altså tilslutter sig det forslag 

til vedtagelse tilbage fra midten af 2006 - om hun ikke isoleret betragtet kan se det som et problem, at den regering, som 

EU i øjeblikket forhandler med, er blevet kendt forfatningsstridig ved Tyrkiets forfatningsdomstol og altså har fået straffe 

derefter, det vil sige fået nedsat sit statstilskud osv.

Gør det ikke bare for nogle Socialdemokrater, at man måske lige tænker sig om en ekstra gang, inden man går ud og råber

juhu over den forhandlingsproces, som jeg forstår, at fru Yildiz Akdogan er en varm tilhænger af?
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Yildiz Akdogan (S):

For det første mener jeg ikke, at jeg råbte juhu. For det andet vil jeg også sige, at AKP-partiet heldigvis ikke blev lukket.

I min indledning refererede jeg til et land, der engang havde nogle regler, der kan få os til at ryste på hovedet i dag - Irland. 

Men situationen en anden i dag. Og som jeg også sagde i min tale, er det spørgsmålet om en reformproces. Bolden ligger 

hos tyrkerne, det gør hastigheden også. Så skulle vi ikke lige vente og se, hvordan og hvorledes det går, inden vi på forhånd

dømmer dem ude?
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg synes, det er en ganske fortrinlig argumentation, der givetvis fortjener optryk i flere årbøger, når året udrinder. Altså, det

forhold, at Irland på 35 år har reformeret sig, gør, at så må Tyrkiet sandelig da også kunne. Det synes jeg er fantastisk. Jeg

vil i hvert fald huske det længe, tror jeg. Jeg vil sige, at det unægtelig også letter argumentationen for Socialdemokraterne 

på en lang række andre områder, hvis man kan pege på et eneste område, hvor der har været en udvikling, og så sige: 

Jamen så kan alle andre også. Jeg vil sige: Enfoldigheden leve! Og så må folk uden for huset her jo selv dømme.

Men jeg vil egentlig bare gerne have svar på mit spørgsmål. Gør det overhovedet ikke indtryk på fru Yildiz Akdogan eller på 

Socialdemokratiet som sådan, at den regering, man forhandler med, ved den tyrkiske forfatningsdomstol har fået kendt sit 

virke og sit program i strid med forfatningens grundprincipper?
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Kl.13:31  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:31  
Kort bemærkning

Yildiz Akdogan (S):

Tak for det. Jeg ved ikke, om ordføreren selv er klar over det, men faktisk lavede vi en stor big bang-udvidelse i 2004, hvor vi 

fik ti nye lande med i EU, og så fik vi to andre nye lande, og mig bekendt har de her lande reformeret sig ret så meget og er

blevet ret velfungerende demokratiske stater. Så, ja, det tog 35 år for Irland, det tog gennemsnitlig 10 år for de central- og 

østeuropæiske lande. Det kan være, at det måske tager 20 år for Tyrkiet - hvem ved? Men processen er sat i gang. 

Så vil jeg lige spørge hr. Morten Messerschmidt, der er så skeptisk over for, hvad der foregår i Tyrkiet: Har hr. Morten 

Messerschmidt været i Tyrkiet? Europaudvalget var jo på en studietur for netop at gå ind og se på, hvad der sker, og 

hvordan reformprocesserne ser ud, og vi snakkede både med civilsamfundet, de politiske partier og forskellige andre 

interessegrupper. Det kunne måske have gavnet hr. Morten Messerschmidts indsigt i forhold til, hvad der foregår, hvis han 

nu havde deltaget i den her studietur.
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Kl.13:32  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger, og næste ordfører er fru Hanne Agersnap, Socialistisk Folkeparti.
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Kl.13:32  
Ordfører

(Ordfører)

Hanne Agersnap (SF):

Jeg vil gerne takke for ministerens redegørelse, som jeg synes klart viste, at der stadig væk er væsentlige udeståender og 

udfordringer på mange områder i samarbejdet, men at den grundlæggende holdning også er, at det er vigtigt, at vi fortsætter

forhandlingsstrategien.

I SF undrer vi os over, at forespørgerne - i hvert fald sådan som forespørgslen er formuleret - kun er interesserede i forholdet

mellem islamiske og sekulære kræfter. Det, som vi synes er det særlig interessante, er forholdet mellem de demokratiske 

og de udemokratiske kræfter, herunder forholdet til mindretal, bl.a. kurderne, hvor det er vigtigt, at vi får en udvikling mod et 

mere pluralistisk demokrati.

Det er vigtigt, at EU fortsætter forhandlingerne med optagelse for øje, fordi det bl.a. er på den måde, vi får fremmet 

udviklingen mod det pluralistiske demokrati og mindretalsbeskyttelse, og fordi det er vigtigt for både EU og Tyrkiet at få 

styrket samarbejdet og i sidste ende nå frem til optagelse.

SF støtter de rammer for optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet, som vi vedtog tilbage i 2006. Her konstaterede 

Folketinget, at forhandlingerne med Tyrkiet er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på forhånd, men at målet dels er 

optagelse, dels at Tyrkiet skal opfylde de samme krav som alle andre nye medlemslande, herunder Københavnerkriterierne.

De seneste år er den positive reformproces, som blev startet i Tyrkiet i 2003, gået i stå. Det er vigtigt, at vi fortsætter med 

at presse på og få Tyrkiet tilbage på reformsporet, få bremset den øgede polarisering i det tyrkiske samfund og sikret 

pluralisme og mindretalsrettigheder. De demokratiske kræfter vokser i Tyrkiet, og de kræfter skal vi støtte ved at fortsætte 

forhandlingerne med optagelse som mål.

Ministeren nævnte, at et af problemerne i forhandlingerne med Tyrkiet er manglende accept af Ankaraprotokollen, altså at 

Tyrkiet ikke kan acceptere toldunion og transport- og havnesamarbejde med Cypern. Forholdet til Cypern og Grækenland 

fortsætter med at spænde ben for optagelsesforhandlingerne, og vi mener, at EU har en stor del af ansvaret for den 

hårdknude, forhandlingerne er havnet i. Den tyrkiske premierminister accepterede i sin tid FN's plan for en løsning af 

konflikten på Cypern, men græsk-cyprioterne forkastede planen. Alligevel valgte man at optage et delt Cypern i EU, og det 

er nu en af barriererne i forhandlingerne.

Det er vigtigt at holde fast i, at udsigten til EU-medlemskab giver den tyrkiske befolkning tro på fremtiden. Men både EU’s 

vaklen og de nyere processer i Tyrkiet har været med til at sætte reformprocessen i Tyrkiet i stå, og det er uheldigt for 

begge parter ud fra både et sikkerhedspolitisk, kulturelt og demokratisk synspunkt. Vi har brug for Tyrkiet som bindeled til 

Mellemøsten, til konstruktiv dialog med Tyrkiets moderate islam og til at skabe robust økonomi og velfærd i Europa. Tyrkiet

har allerede siden 1963 haft privilegeret medlemskab af først EF og nu EU, så man kan jo ikke tilbyde Tyrkiet en 

mellemting. Nu er det fuldt medlemskab, vi forhandler om.

SF støtter flertallets forslag til vedtagelse, som jo ikke er en genopfindelse af den dybe tallerken, men fastholder os ved den

vedtagelse, der blev vedtaget i maj 2006.
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Kl.13:36  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Der er et par korte bemærkninger, og den første er fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:36  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Fru Hanne Agersnap nævnte jo mange spændende emner i sit indlæg, og jeg vil bare stille spørgsmål til ét område.

Fru Hanne Agersnap nævnte forsøget på at genforene Cypern, altså få afsluttet den ulovlige besættelse at Nordcypern 

siden 1974 og genforene den med den græsk-cypriotiske del. Jeg forstår det sådan, at SF synes, det ville være 

fuldstændig naturligt, hvis græsk-cyprioterne skulle overdrage den besatte del af landet til tyrkerne. Det var i hvert fald 

sådan, jeg udlagde det, og kan fru Hanne Agersnap sige noget om, hvad det er for nogle dele af aftalen, hun finder er særlig

fornuftige?

Det er jo velkendt, at græsk-cyprioterne syntes, det var træls, at de skulle dele deres nationalbankreserver, og at det var 

træls, at man skulle have en fælles beslutningsprocedure, som gjorde, at hver del af øen ville få lige 

beslutningskompetence ved ny lovgivning, og at man skulle dele præsidentmagten og alle de ting. Men kunne fru Hanne 

Agersnap prøve at uddybe, hvordan hun ser på nogle af de elementer i aftalen, som hun åbenbart mener er så fantastisk?
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg mener, det er vigtigt, at den løsning af Cypernproblemet i FN-regi, der blev forsøgt, bliver fastholdt, så problemet ikke 

fortsat er en barriere for udviklingen af EU. Jeg kender ikke historien så godt, at jeg kan sige, hvad forsøget præcis faldt på,

men det er uheldigt, at processen ikke er genoptaget, så vi får forhandlingerne i FN-regi og får løst problemerne, for det vil 

fortsat være en barriere for Tyrkiets optagelse, hvis samarbejdet med Cypern bliver blokeret.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jamen forstå mig ret. Jeg kan sagtens forstå, at man som socialist kan have den tilgang til spørgsmålet, at når halvdelen af

et land bliver besat af fremmede tropper, er det selvfølgelig de besatte, som udgør problemet. Det er jo et velkendt 

socialistisk synspunkt, vi har set det siden 1917 og frem til 1989 som et ganske anerkendt dogme, men jeg er bare 

overrasket over at se, at vi også i hr. Villy Søvndals nyreformerede socialistparti finder denne relativt totalitære tilgang til 

folkeretten. Men lad det ligge.

Et andet spørgsmål, som jeg synes det må være centralt for SF at svare på, er spørgsmålet om den folkelige deltagelse. Vi

har jo flere gange hørt folk fra SF insinuere, at man er tilhænger af folkeafstemninger, f.eks. forud for Lissabontraktaten, så 

derfor vil jeg gerne høre, om SF støtter Dansk Folkepartis forslag om, at uanset hvordan man kommer videre med 

forhandlingerne med Tyrkiet - men at man ønsker det - kan processen ikke afsluttes, i hvert fald ikke i Danmark, uden at 

danskerne høres ved en folkeafstemning. Er det et forslag, som socialisterne kan støtte?

  

55

Kl.13:39  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:39  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Det kan vi ikke støtte, for det er ikke alle spørgsmål, der egner sig til en folkeafstemning. Forhold, der angår danskere, kan 

egne sig, men et EU-spørgsmål om optagelse af et nyt land egner sig ikke til en folkeafstemning. Vi mener, at det at sikre,

at Københavnerkriterierne opfyldes, er meget mere egnet som grundlag for beslutning om en optagelse.
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Kl.13:40  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe for en kort bemærkning.
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Kl.13:40  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Når man selv opfinder de historiske problemstillinger, man skal diskutere, så går det hele jo meget nemmere. Fru Hanne 

Agersnap undrede sig over, at hr. Morten Messerschmidt kun skelnede mellem sekulære og islamiske kræfter og ikke 

mellem demokratiske og udemokratiske kræfter. Jamen det er jo, fordi tyrkerne selv gør det. Det er jo sådan, de selv ser på

det, uanset på hvilken side af gærdet de står. Kemal Atatürk ville i 1920'erne skabe en sekulær nationalstat, hvilket er 

noget højest uislamisk. Og nu går det den modsatte vej. Nu vil Erdogan og Gül skabe en islamisk stat.

Men det er jo den modsætning, der tæller i Tyrkiet. Kemal Atatürk var så vist ikke nogen mønsterdemokrat, men den 

sekulære stat var hans hjertebarn. Men det, tyrkerne finder grundvæsentligt i den her sammenhæng, synes fru Hanne 

Agersnap altså er ligegyldigt.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Ja, for os er de vigtigste principper hensynet til, om det er demokratisk eller udemokratisk. Jeg anerkender, at 

diskussionen måske går på en anden led i Tyrkiet, men samtidig er der både demokratiske og udemokratiske tendenser på

begge sider, både i de islamiske bevægelser og i de sekulære bevægelser. Så jeg mener, at vi, hvis vi skal vurdere 

udviklingen i Tyrkiet, skal vurdere styrken af de demokratiske processer på begge sider.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jamen er det ikke faldet fru Hanne Agersnap ind, at der er en sammenhæng, som simpelt hen går på, at den sekulære 

nationalstat i modsætning til den religiøse stat er en forudsætning for demokratiet, og at når Tyrkiet i øjeblikket bevæger 

sig, ikke gradvist, men faktisk efterhånden i fuld galop imod en øget islamisering, så bevæger Tyrkiet sig faktisk dermed 

automatisk væk fra demokratiet?
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Nej, det er den sammenhæng, jeg ikke accepterer. Jeg mener, at det, der er vigtigt, er, at vi ser på de demokratiske 

kræfter, hvad enten de er islamiske eller sekulære, og vurderer styrken af de demokratiske kræfter. I den sekulære 

bevægelse er der udemokratiske kræfter, ligesom der er i den islamiske bevægelse.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Martin Henriksen for en kort bemærkning.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Martin Henriksen (DF):

Tak. Det var, fordi jeg bemærkede, at fru Hanne Agersnap sagde, at det her spørgsmål ikke egnede sig til en 

folkeafstemning i Danmark, fordi det ikke havde indflydelse på danske forhold. Men der vil jeg bare høre, om ikke fru Hanne 

Agersnap altså godt kan se, at det alligevel har det. For hvis vi kigger på den udvidelse, der har fundet sted imod øst, så 

har den jo eksempelvis medført en indvandring til Danmark fra de østeuropæiske lande. Derfor er det jo også nærliggende 

at tro, at såfremt Tyrkiet kom med i EU, ville det også medføre en øget tyrkisk indvandring til Danmark.

Jeg vil bare høre, om det ikke kunne give anledning til, at man så ville mene, at det også var et forhold, som danske 

vælgere kunne få lov til at tage stilling til.
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Kl.13:43  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:43  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

I sidste instans har alle internationale spørgsmål og samarbejder, Danmark indgår i, vel relevans for forhold i Danmark. Men

det er et spørgsmål om, hvorvidt det er af den karakter, at alle betingelserne og forudsætningerne omkring optagelse vil 

kunne forklares i Danmark. En folkeafstemning om det her spørgsmål i Danmark vil hurtigt blive en folkeafstemning for eller 

imod EU, og det ville være svært at fastholde fokus, når fokus er på optagelse af et andet land.
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Kl.13:44  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Martin Henriksen.
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Kl.13:44  
Kort bemærkning

Martin Henriksen (DF):

Der er jeg uenig. Jeg tror ikke, at en folkeafstemning i Danmark vil blive til et spørgsmål om for eller imod EU. Jeg tror, at 

det vil være en folkeafstemning for eller imod risikoen for en stor tyrkisk indvandring til Danmark. Det er jo meget reelt at 

spørge danskerne om det. Det synes jeg da i hvert fald det er, for Tyrkiet er et stort land, og kommer Tyrkiet med i EU, vil 

det få meget indflydelse, fordi det er et stort land. Qua sin befolkningssammensætning og sin størrelse vil det få meget 

indflydelse, specielt hvis Lissabontraktaten bliver vedtaget.

Derfor har det jo dels stor indflydelse på det, som man politisk beslutter i EU, som har konsekvens for Danmark, og dels vil

det også have effekt, hvis Tyrkiet f.eks. kom med i Schengen - fri bevægelighed ind over grænserne; at man kommer ind og

får fuld gavn af den fri bevægelighed. Det vil jo i den grad være et spørgsmål, om danskerne tør løbe risikoen for en stor 

tyrkisk indvandring til Danmark.

Hvis Socialistisk Folkeparti ikke mener, at der er noget at være bekymret for, kan man vel godt gå ud og argumentere for 

eller imod de synspunkter, man har, og så lade det være op til vælgerne i sidste ende at beslutte, om de synes, det er den 

rigtige vej at gå eller ej.
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Kl.13:45  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:45  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg vil godt sige, at vi ikke er bange for vælgerne. Vi kan sagtens gå ud og argumentere, men problemet er, om vi får en 

debat, der afspejler det afstemningstema, der bliver. For det kan blive sådan en trussel om en kæmpe indvandring, altså 

forskellige vurderinger af fremtiden, som vil være svære for befolkningen at vurdere på baggrund af sådan en 

optagelsestekst. F.eks. gælder det for de lande, vi senest har optaget, at Schengen jo er udskudt, og at der er betingelser 

kombineret med optagelserne. Det vil blive svært at vurdere, og så vil det blive sådan en slags: »hvem tror det ene, hvem 

tror det andet-kampagne.« Den kan være svær at få til at blive frugtbar.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Søren Krarup for en kort bemærkning.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg havde i søndags den spændende oplevelse at være inviteret til et møde hos Radikal Ungdom, hvor jeg diskuterede 

forsvarspolitik med hr. Morten Helveg Petersen. Det var meget hyggeligt og fredeligt, men på et tidspunkt kom vi naturligvis 

til at tale en del om Afghanistan, dvs. om muligheden for at Danmark med sin indsats dér kunne skabe et demokrati, hvad 

jeg betvivlede. Jeg får lyst til i forlængelse af det, fru Hanne Agersnap har sagt hidtil, at spørge hende: Vil fru Hanne 

Agersnap fortælle mig, om der findes noget muslimsk demokrati i denne verden?
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg kan ikke stå her på talerstolen og i tankerne gennemgå alle lande, men det kan godt være, at Tyrkiet er det nærmeste,

vi kommer. Jeg må indrømme, at jeg ikke lige kan få tænkt det igennem i denne pressede situation.
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Kl.13:47  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Søren Krarup.
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Kl.13:47  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Så vil jeg være så fræk at fortsætte med den spændende debat med de radikale unge mennesker, for der blev Tyrkiet 

nemlig også nævnt som eksempel på et demokrati, og der var jeg altså også så fræk at spørge dem: Kender I noget til 

Kemal Atatürk? Kender I noget til det, han foretog med Tyrkiet i 1923? Det var nemlig nok, kan man sige, et sekulært 

styre, men det var et militærdiktatur, dvs. at der var en ophævelse af enhver form for demokrati. Det havde aldrig eksisteret i

Tyrkiet, og det kom i hvert fald ikke til at eksistere i 1923. Og det eksisterer jo for så vidt heller ikke i dag.

Forholdet er jo, at 98 pct. af Tyrkiets befolkning er muslimer, og dog skal de af militærdiktaturet hensættes i en tilstand, 

hvor de ikke må have lov til at udtrykke det. Vil fru Hanne Agersnap ikke give mig ret i, at Tyrkiet heller ikke er noget som 

helst eksempel på et demokrati?
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Det er i hvert fald ikke et demokrati, som jeg ønsker det. Der mangler pluralisme, der mangler ytringsfrihed, 

menneskerettigheder; der er en masse problemer, som bl.a. er nogle af dem, man sætter op i processen og i debatterne 

med EU-Kommissionen med henblik på optagelse, sådan at Tyrkiet netop kan udvikle sig til det pluralistiske demokrati, 

som medlemsstaterne i EU er.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så har hr. Per Clausen bedt om en kort bemærkning.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Per Clausen (EL):

Jeg vil bare spørge fru Hanne Agersnap, om hun ikke er enig med mig i, at forsøget på at opstille en hovedmodsætning 

mellem de sekulære og de islamistiske i forhold til Tyrkiet jo netop skygger for den interessante debat, hr. Søren Krarup 

prøvede at rejse her til sidst, nemlig om, hvorvidt der foregår en demokratisk udvikling eller ej i Tyrkiet? Det, vi burde 

diskutere og interessere os for, burde jo være, hvordan vi udviklede demokratiet, hjalp de demokratiske kræfter i Tyrkiet 

med at udvikle demokratiet.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jo, og mange tak til spørgeren, fordi han formulerer det så pænt. Jeg prøvede netop at sige, at jeg synes, vi skal fokusere 

på, hvor de demokratiske bevægelser, de demokratiske holdninger er i Tyrkiet, og ikke på, hvor de islamiske og sekulære 

bevægelser er.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Næste ordfører er fru Helle Sjelle fra De Konservative.
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Kl.13:49  
Ordfører

(Ordfører)

Helle Sjelle (KF):

Det er jo ikke første og det er nok heller ikke sidste gang, vi på foranledning af Dansk Folkeparti skal diskutere et eventuelt 

tyrkisk medlemskab af EU. Der skal jo holdes liv i valgkampen, i hvert fald frem til juni måned, hvor der er valg til Europa-

Parlamentet. Men så kan man i hvert fald håbe, at det i det mindste stilner af derefter.

Jeg skal så også endnu en gang takke for anledningen til at gøre rede for Det Konservative Folkepartis holdning til den her 

sag.

I 2005 indledte EU optagelsesforhandlinger med Tyrkiet. Forud var gået mange års forberedelser og reformer i Tyrkiet, der 

ansøgte om medlemskab af EF allerede i 1987. Reformarbejdet går dog endnu flere år tilbage. Allerede i 1963 underskrev 

de seks EF-lande og Tyrkiet Ankaraaftalen. Den betød, at Tyrkiet skulle tilpasse sig EU’s indre marked, bl.a. ved at 

tyrkiske arbejdstagere under bestemte vilkår fik lov til at arbejde i de daværende EF-lande. Tyrkiet har altså længe 

orienteret sig mod EF og nu mod EU, hvilket har været årsag til betydelige ændringer af det tyrkiske samfund. Det er også 

sket i løbet af de her år.

Men der er slet ikke for os Konservative nogen tvivl om, at der endnu er langt igen for Tyrkiet. Københavnskriterierne er det 

væsentligste grundlag, som Kommissionen løbende vurderer Tyrkiet ud fra. Helt overordnet er der tre kriterier, nemlig det 

politiske, det økonomiske og kriteriet om overtagelse af EU’s samlede regelsæt. Det politiske kriterium kræver demokrati, 

retsstat, menneskerettigheder og beskyttelse af mindretal. Som nævnt af udenrigsministeren tidligere vurderer 

Kommissionen, at Tyrkiet i tilstrækkelig grad opfylder det kriterium. Alligevel er der dog i høj grad - og det vil jeg gerne slå 

fast - plads til forbedringer. Ytringsfrihed og religionsfrihed er gode eksempler på rettigheder, som endnu ikke beskyttes 

kompromisløst i det tyrkiske samfund. Det vil kræve en holdningsændring, som EU kan være med til at fremme.

I 2006 har EU også kritiseret Tyrkiet for ikke at leve op til det økonomiske kriterium. Det skyldtes stridighederne om 

Cypern, der har fået Tyrkiet til ikke at udvide toldunionen med EU til også at omfatte de nye medlemslande. EU’s kritik er 

ikke blot snak, men er blevet fulgt op af sanktioner. Dele af optagelsesforhandlingerne er simpelt hen stoppet, indtil EU i år 

vil genoverveje dem.

Det er altså efter vores opfattelse indlysende, at Tyrkiet mangler at levere en lang række resultater, før et medlemskab kan 

komme på tale. De mange år, Tyrkiet allerede har ventet, viser med al ønskelig klarhed, at EU ikke giver ved dørene. Ingen 

ønsker at forbarme sig over Tyrkiet, blot fordi landet har ventet længe. Jeg kan derfor heller ikke helt forstå Dansk 

Folkepartis store bekymring for forhandlingerne med EU. Tror Dansk Folkeparti virkelig, at Tyrkiet bliver lukket ind, før de 

lever op til Københavnskriterierne, bare fordi Tyrkiet skal med?

Som udenrigsministeren allerede tidligere har påtalt, vil Tyrkiet være et helt anderledes og vestligt samfund, hvis det på et 

tidspunkt til punkt og prikke opfylder de her krav. I Det Konservative Folkeparti bakker vi derfor fuldt op om regeringens og 

folketingsflertallets åbne og afventende holdning til optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet. Vi kan ikke på forhånd 

forudsige, hvorvidt landet på et tidspunkt ude i fremtiden vil leve op til EU’s fornuftige og nødvendige kriterier. Til gengæld 

kan vi sige, at Tyrkiet lige nu - lige nu, hvor vi står her - er et godt stykke fra at leve op til de kriterier og dermed også et 

godt stykke fra medlemskab af EU. Vi ønsker naturligvis ikke i Det Konservative Folkeparti - og det vil jeg gerne 

understrege - at Tyrkiet bliver medlem af EU, før landet er klar til EU og EU er klar til Tyrkiet. 
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Kl.13:53  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:53  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg synes, at det er meget skarpsindigt lige til sidst at få slået fast, at Tyrkiet ikke kan blive medlem af EU, før Tyrkiet er 

klar! Jeg går ud fra, at det må være et krav, der gælder for alle europæiske lande, ellers ville der i hvert fald være noget 

mærkeligt over det, og derfor er det måske i virkeligheden også lidt overflødigt at gentage det og gøre det til et så 

gennemgående argument i hele sin retorik.

Jeg tror så aldrig, at Tyrkiet bliver medlem, fordi Tyrkiet i øjeblikket bevæger sig i den helt gale retning. Landet er i gang 

med en islamisering fra top til bund, og det er i virkeligheden det, der er det dybt bekymrende, for hvordan reagerer Tyrkiet 

på de forhandlinger, der i øjeblikket finder sted? Sagen er jo den, at hvis man orienterer sig i de tyrkiske medier, i den 

tyrkiske debat, kan man se, at de krav, som EU stiller til Tyrkiet med hensyn til ligestilling, menneskerettigheder, 

demokrati, ytringsfrihed osv., helt generelt for mange tyrkere virker som en rød klud i ansigtet. De betragter det nærmest 

som en fornærmelse mod den nationale stolthed.

Derfor er spørgsmålet ikke så meget, om Tyrkiet nogen sinde bliver medlem - det tror jeg faktisk aldrig nogen sinde sker - 

men derimod, hvilken skadevirkning det har på samarbejdet og naboskabet mellem EU og Tyrkiet, at man bliver ved med at

bilde folk ind, at de kan få noget, som de tydeligvis ikke selv vil levere det nødvendige for at gøre sig klar til at få.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Helle Sjelle (KF):

Det er åbenbart overhovedet ikke overflødigt, at vi skal gentage det gang på gang, for det lader jo ikke til, at Dansk 

Folkeparti har forstået budskabet, men vi gentager det gerne en gang til: Vi mener ikke, at Tyrkiet skal være medlem af 

EU, før Tyrkiet er klar til EU, og før EU er klar til Tyrkiet. Det vil sige, at Tyrkiet skal leve op til de krav, der bliver stillet. Det 

er det, der er budskabet herfra, og det vil det også være de næste gange, Dansk Folkeparti rejser de her debatter om 

Tyrkiets udvikling.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg er ked af at have stillet et spørgsmål uden for det på forhånd skrevne manuskript, men jeg vil alligevel gerne gentage 

det.

Lad os nu lade være med at fokusere på, om Tyrkiet kommer med eller ej. Lad os nu fokusere på, hvilken betydning det har

for Tyrkiet, at man bliver ved med at sige til tyrkerne, at de på et eller andet tidspunkt, når de opfylder kriterierne, kommer 

med, og at man så bliver ved med at komme med nye kriterier. Lad os prøve at fokusere på, hvordan det bliver modtaget i 

den tyrkiske offentlighed og den tyrkiske debat, at man hele tiden stiller krav, som jo i hvert fald i forhold til kønnenes 

ligestilling, demokrati, ytringsfrihed - i parentes bemærket Muhammedtegninger - og en lang række andre ting bliver 

betragtet som en fornærmelse, altså som noget, der gør, at de bevæger sig længere væk fra EU. Er det noget, der fremmer

den broderlighed imellem Danmark og EU og Tyrkiet, som Det Konservative Folkeparti og sådan set også Dansk Folkeparti

gerne vil have, eller er det i virkeligheden noget, der gør, at parterne rykker længere væk fra hinanden?

Jeg håber, at fru Helle Sjelle kan bevæge sig lidt ud over det, hun sagde i sin ordførertale, og også svare på det, som jeg 

spørger om.
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Kl.13:56  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:56  
Kort bemærkning

Helle Sjelle (KF):

Det kan nogle gange være lidt svært, fordi spørgsmålene går i alle mulige og umulige retninger, men jeg skal dog gøre mit 

bedste.

Jeg synes bestemt ikke, at EU skal lade være med at stille krav eller stille Tyrkiet i udsigt, at de eventuelt på et tidspunkt 

kan blive medlem. Jeg synes bare også, at det er nødvendigt og væsentligt at sige til Tyrkiet: Der er nogle krav, som I bliver

nødt til at leve op til, og de krav slækker vi ikke på, heller ikke selv om I synes, at det er nogle besværlige krav; hvis I vil 

være med i det her fællesskab, så er der nogle krav, som I er nødt til at leve op til.

Hvis Tyrkiet, og det synes jeg da er væsentligt, vælger at sige, at de ikke vil leve op til kravene og ikke vil være med, er det 

jo Tyrkiets valg. Det er jo ikke sådan, at vi fra EU siger, at vi under alle omstændigheder vil have Tyrkiet med. Det er da i 

høj grad også op til dem selv, om de ønsker at leve op til de krav.
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Kl.13:57  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Næste ordfører er hr. Niels Helveg Petersen, Radikale.
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Kl.13:57  
Ordfører

(Ordfører)

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg vil gerne starte med at sige tak til udenrigsministeren. Jeg var meget enig i de betragtninger, som udenrigsministeren 

fremførte. Og lad mig sige med det samme, at jeg og Det Radikale Venstre selvfølgelig kan stemme for det af hr. Michael 

Aastrup Jensen fremsatte forslag til vedtagelse, som er genbrug, men som jo på en udmærket måde stadig væk er rigtigt.

Det er sagt hele vejen igennem i denne debat: Tyrkiet opfylder i dag ikke betingelserne for medlemskab. Tyrkiet opfylder 

ikke Københavnskriterierne, og det ved tyrkerne godt selv; det ved man selvfølgelig, det ved vi i EU. Og først når Tyrkiet 

opfylder Københavnskriterierne, kan der blive tale om medlemskab. Det vil sige, at det Tyrkiet, der engang bliver medlem, er

et andet Tyrkiet end det, vi kender i dag.

Så vil jeg føje til, at man jo ikke altid skal se vanskelighederne. Man skal også se mulighederne, og man skal ikke mindst 

se på de muligheder, der ligger i et tyrkisk medlemskab i forhold til at stabilisere et af de mest urolige hjørner i verden. Et 

Tyrkiet, der opfylder Københavnskriterierne, er medlem af EU og er medlem af NATO, kan have en i høj grad stabiliserende 

rolle at spille i dette urolige hjørne af verden. Bl.a. kan det også have betydning for udviklingen i Mellemøsten, da Tyrkiet jo 

traditionelt, på trods af at det altså overvejende er et muslimsk land, har et rigtig godt forhold til Israel.

Perspektivet om EU-medlemskab er en stor støtte til de kræfter i Tyrkiet, der ønsker demokratisering og ønsker 

modernisering af det tyrkiske samfund. At smække døren i for Tyrkiet ville have meget negative følger for den politiske, 

demokratiske udvikling i Tyrkiet, det er jeg helt overbevist om. Og lad mig så sige, at vi aldrig her i Danmark har afholdt 

folkeafstemninger, når vi skulle optage nye medlemmer i EU, og det synes jeg heller ikke kan komme på tale, når det 

drejer sig om Tyrkiet.

Så undrede jeg mig over en enkelt bemærkning fra hr. Jesper Langballe i debattens forløb. Hr. Jesper Langballe sagde, at 

historien bevæger sig langsomt. Jeg må altså sige, at min oplevelse af historiens gang inden for de sidste 18 år, siden 

1990, ikke er, at historien har bevæget sig langsomt, men at historien har bevæget sig utrolig hurtigt. Især når det drejer 

sig om udvidelse af de vesteuropæiske institutioner, især når det drejer sig om udvidelsen af EU og udvidelsen af NATO, 

har vi igennem de sidste 18 år oplevet en revolutionær udvikling i Europa. Europa ser i dag fuldstændig anderledes ud, end 

det gjorde i 1990, da kommunismen brød sammen, så jeg undrede mig lidt over den, synes jeg, historieløse betragtning.
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Kl.14:01  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.14:01  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Hr. Helveg Petersen omtalte den positive udvikling i Tyrkiet, som den igangværende optagelsesproces har afstedkommet. 

Der vil jeg bare gerne spørge, om hr. Niels Helveg Petersen betragter det som entydigt positivt for det tyrkiske demokrati, at

det parti, AKP, hvis program og ledelse er blevet kendt i strid med forfatningens sekulariseringsprincipper, tordner frem. 

Ved de seneste valg, parlamentsvalg, præsidentvalg og forventelig også på søndag til lokalvalg, har det pågældende parti 

vundet mere og mere terræn. Og når partiet samtidig altså ved forfatningsdomstolen er blevet kendt i strid med de 

demokratiske grundprincipper i Tyrkiet selv, er det så udtryk for, at Tyrkiet bevæger sig i den rigtige retning?
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Kl.14:02  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:02  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg sagde faktisk ikke noget om den positive udvikling i Tyrkiet. Jeg sagde, at det ville være et tilbageslag for de 

progressive kræfter i Tyrkiet, hvis EU smækkede døren i for næsen af Tyrkiet. Det var det, jeg sagde.

Udviklingen i Tyrkiet er ikke entydigt gået i den rigtige retning. Der sker mange ting i Tyrkiet, som er positive, og ikke 

mindst skal vi være opmærksomme på, at tyrkisk økonomi altså er en meget, meget stærk og meget levende økonomi, der

jo helt og fuldt lever op til de krav, man økonomisk set kan stille til et medlem af EU.

Men det er ikke entydigt positivt. Der er store spændinger i Tyrkiet, og der er undertiden tilbageslag. Jeg kan jo bare ikke 

se, at det skulle være noget specielt tilbageslag, at den tyrkiske højesteret blander sig i det her og siger, hvad de mener 

om regeringspartiet. Det er da tværtimod et udtryk for en vis styrke, for demokratisk styrke, at der er en domstol, der kan 

gå på tværs af den siddende regering. Det er jo et princip, vi jo altså også hylder i Danmark, selv om det ikke står i den 

danske grundlov.
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Kl.14:03  
Kort bemærkning
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Folketinget, Christiansborg
1240 København K.
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F 24  Om udviklingen i Tyrkiet

Af Morten Messerschmidt (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Peter

Skaarup (DF)

Til udenrigsministeren

Per Stig Møller (KF)

Samling:  2008-09

Status:  Foretaget

 

Vis alle indlæg
Ordførertaler

Forhandlinger

Møde nr.70, torsdag 26.03.2009

Vil udenrigsministeren redegøre for den aktuelle udvikling i Tyrkiet, herunder de interne kampe mellem den islamiske regering og de 

sekulære kræfter, og i det lys give sin vurdering af, om udenrigsministeren finder, at Tyrkiet bevæger sig i retning af eller væk fra EU?

Vis oversigt over samtlige taler

0

  
Kort bemærkning

Det næste punkt på dagsordenen er:

13) Forespørgsel nr. F 24:

Forespørgsel til udenrigsministeren:

Vil udenrigsministeren redegøre for den aktuelle udvikling i Tyrkiet, herunder de interne kampe mellem den islamiske 

regering og de sekulære kræfter, og i det lys give sin vurdering af, om udenrigsministeren finder, at Tyrkiet bevæger sig i 

retning af eller væk fra EU?

Af Morten Messerschmidt (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard 

(DF) og Peter Skaarup (DF).

(Anmeldelse 13.01.2009. Fremme 20.01.2009).
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Kl.11:43  
Kort bemærkning

Formanden:

Den første, der får ordet, er hr. Morten Messerschmidt som ordfører for forespørgerne for at begrunde forespørgslen. 

Værsgo.
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Kl.11:43  
Kort bemærkning

Begrundelse

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand. Efter at have gennemgået nogle af de fatale konsekvenser af allerede gennemførte udvidelser vender vi altså 

blikket imod en af de nok mest opsigtsvækkende forhandlinger, som i øjeblikket pågår med et land, som ønsker 

medlemskab af EU, nemlig Tyrkiet. Jeg og Dansk Folkeparti er af den opfattelse, at det fra starten af har været en fatal 

misforståelse overhovedet at indlade sig på optagelsesforhandlinger med et land, der kulturelt, politisk, historisk og på 

mange andre områder afviger så mærkbart fra kernelandene, fra medlemslandene i EU, at vi nærmest dagligt oplever 

forskellene, konflikterne, problemerne ved at skulle få to så forskellige størrelser til overhovedet at passe sammen, og at det

i virkeligheden i højere grad fører til, at de to parter så at sige flytter sig bort fra hinanden, end det, der oprindelig var tanken:

at man skulle forsøge at forene.

Vi har et godt samarbejde med Tyrkiet i Europarådet og i NATO og i andre sammenhænge, men de fleste vil efterhånden 

kunne se, at det, der foregår i øjeblikket i Tyrkiet, er en regulær islamisering, hvor AK-partiet med premierminister Erdogan 

og præsident Gül i spidsen område for område - undervisningssektoren, administrationen, justitsvæsenet og en lang række

andre sektorer - er i gang med en islamisering af landet, som hverken er til Tyrkiets fordel eller til EU’s fordel. Det er derfor 

vores opfattelse, dels at vi i Folketinget løbende skal have en debat om, hvordan udviklingen i Tyrkiet nu engang er, dels at 

regeringen bør tilsikre, at uanset hvad der sker, vil Tyrkiet aldrig kunne blive medlem af EU, uden at danskerne bliver spurgt 

ved en folkeafstemning, dels at man skal overveje, om det overhovedet er fornuftigt i forhold til relationen Tyrkiet og EU 

imellem at fortsætte med forhandlingerne.

Det er på den baggrund, at vi ønsker den her forespørgsel.
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Kl.11:45  
Kort bemærkning

Formanden:

Ja tak. Så er det udenrigsministeren til besvarelse.
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Kl.11:46  
Ordfører

Besvarelse

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

EU har haft optagelsesforhandlinger med Tyrkiet siden 2005. Reformtempoet i landet har været svingende - det er der ingen

grund til at lægge skjul på - men den tyrkiske regering har som sin erklærede målsætning at tilnærme Tyrkiet EU og EU's 

standarder. Det vil jo selvsagt være i både EU's og Danmarks interesse, så det er en proces, som vi støtter.

Ifølge den tyrkiske forfatning er Tyrkiet et sekulært samfund med en klar adskillelse mellem stat og religion. 

Regeringspartiet, AKP, har islamiske rødder, men det afviser selv at være islamisk orienteret. Det er sandt, at der i det 

tyrkiske samfund er kredse, der frygter, at AKP-regeringen bevæger landet væk fra princippet om adskillelse af stat og 

religion. AKP lægger selv vægt på, at Tyrkiets strategiske orientering er mod Europa, og partiet har, siden det kom til 

magten i 2002, arbejdet for landets tilnærmelse til EU. Det registrerede vi jo navnlig i perioden fra 2002 til udgangen af 

2005, hvor reformtempoet var særlig højt.

AKP fik ved det seneste valg i 2007 cirka 46 pct. af stemmerne, og partiet fortsatte på det grundlag med at have 

regeringsansvaret. Desuagtet har domstolene været opmærksomme på AKP's islamiske rødder for at sikre, at Tyrkiet 

forbliver sekulært. Sidste år behandledes således en sag imod AKP, og den meget omtalte lukningssag mod AKP kostede

jo rent faktisk meget politisk energi og opmærksomhed og satte reformtempoet ned i forhold til det, som EU forlangte.

Men sagen blev afsluttet i 2008, ved at den tyrkiske forfatningsdomstol konkluderede, at AKP havde været centrum for 

antisekulære aktiviteter, men domstolene undlod at skride til lukning at partiet. Sagen tydeliggjorde konflikten mellem stat 

og religion i det tyrkiske samfund, og den satte som sagt reformprocessen i stå i en lang periode. Og så vil jeg selvfølgelig 

gerne tilføje, som jeg også sagde dengang, at partilukninger i et demokrati bør være noget ganske exceptionelt og være i 

overensstemmelse med Venedigkriterierne, som Europarådet jo arbejder med. Siden lukningssagen i 2008 har valgkampen 

op til lokalvalget den 29. marts 2009 igen afledt opmærksomheden noget fra EU-processen.

Grundlaget for EU's optagelsesforhandlinger med Tyrkiet er som bekendt Københavnskriterierne og den opstrammede 

forhandlingsramme, som er fastlagt af Rådet for Den Europæiske Union. Den danske holdning til optagelsesforhandlinger 

med Tyrkiet er klar, og den har jo også et bredt flertal i Folketinget bag sig og blev bekræftet den 2. maj 2006. 

Målsætningen er et tyrkisk medlemskab af EU, men forhandlingerne er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på 

forhånd, og hvor der også skal tages hensyn til EU's evne til at optage nye medlemmer på det tidspunkt, hvor beslutningen 

skal træffes. Tyrkiet kan først blive medlem af EU, når alle betingelser for medlemskab er opfyldt og EU altså er klar.

Europa-Kommissionen konkluderede i den seneste fremskridtsrapport for Tyrkiet fra november 2008, at landet har forbedret 

sin evne til at leve op til forpligtelserne ved et EU-medlemskab. Tyrkiet opfylder fortsat, siger Kommissionen, i tilstrækkelig 

grad det politiske Københavnskriterium.

Der er sket visse fremskridt i forhold til ytringsfriheden, bl.a. gennem en ændring af artikel 301 i straffeloven, og forholdene 

for de ikkemuslimske trossamfund er forbedret gennem vedtagelse af lov om stiftelser, men implementeringen af 

reformtiltagene halter desværre bagefter i flere tilfælde.

På det udenrigspolitiske område fremhævede Kommissionen i øvrigt Tyrkiets aktive rolle i særlig Mellemøsten og 

Kaukasus, hvor der jo er bevægelse i positiv retning.

EU-Kommissionen peger på, at en væsentlig udfordring for Tyrkiet er at få gennemført en forfatningsreform og en reform af 

justitsvæsenet. Derudover skal Tyrkiet fremme menneskerettighederne, bl.a. ytringsfriheden og religionsfriheden, og den 

civile kontrol med militæret skal styrkes.

Tyrkiet lever desuden endnu ikke op til sine forpligtelser i henhold til den såkaldte Ankaraprotokol. Den protokol udvider sin 

toldunion mellem EU og Tyrkiet til også at omfatte de nye EU-medlemslande, herunder Cypern. Tyrkiet har endnu ikke 

ophævet sine restriktioner på transport- og havnefaciliteter i forhold til Cypern. EU blev i 2006 enig om, at dette skulle have 

konsekvenser, og det blev bl.a. besluttet, at 8 ud af de 35 forhandlingskapitler skulle fastfryses. EU vil tage spørgsmålet om

Ankaraprotokollen op til fornyet overvejelse til efteråret 2009. Tyrkiet modsætter sig gennemførelse af Ankaraprotokollens 

forpligtelser, fordi de ikke ønsker at tage et skridt, som de mener kan tolkes som en de facto tyrkisk anerkendelse af 

republikken Cypern.

I den seneste tid er der sket både fremskridt og tilbageskridt. Et helt nyt og positivt fremskridt er åbningen af en ny kurdisk 

tv-kanal på nationalt tv, TRT 6. Men på andre punkter er der i 2008 efter alt at dømme sket tilbageskridt, f.eks. har nogle 

ngo'er rapporteret om flere sager vedrørende tortur og mishandling i 2008 end året før. Det er selvfølgelig meget alvorligt, og 

det må den tyrkiske regering få rettet op på.

Alt i alt står Tyrkiet således over for en række udfordringer, der skal tackles, inden landet overhovedet kan komme i 

betragtning som medlem af EU. Men skulle Tyrkiet få gennemført alle disse reformer, få gennemført hele den proces, som 

vi forlanger af Tyrkiet, og som Tyrkiets regering selv er indstillet på at gennemføre, og skulle Tyrkiet så derigennem blive 

klar til EU og EU samtidig blive klar til Tyrkiet, så er det givet, at Tyrkiet jo til den tid vil være et helt andet land end det, vi 

kender i dag, og som Dansk Folkeparti altid forholder sig til. Så vil de forhold, som Dansk Folkeparti med megen ret 

anfægter, nemlig være fortid.

Den tyrkiske regering har tilkendegivet, at den ønsker at sætte fart på EU-reformprocessen efter lokalvalget den 29. marts. 

Premierminister Erdogan har udnævnt en ny EU-chefforhandler, som kan koncentrere sig om EU-udvidelsesforhandlingerne 

og virke som en indpisker i reformprocessen, således at disse fejl og mangler bliver rettet hurtigere. Og det vil jo så 

forhåbentlig bidrage til at skabe et nyt momentum.

Ifølge AKP-regeringen selv vil et af de første tiltag efter lokalvalget være at skabe enighed om forfatningsændringer, og det 

kan vi jo kun tilskynde den tyrkiske regering til at gøre. EU er i løbende dialog med Tyrkiet, bl.a. i forbindelse med EU-

optagelsesprocessen. Danmark har også tætte bilaterale kontakter til landet, og under mit besøg i Tyrkiet sidste år 

drøftede jeg naturligvis bl.a. optagelsesforhandlingerne med udenrigsministeren, Babacan. Et af de punkter, jeg lagde vægt 

på, var vigtigheden af at få fart på reformprocessen, især reformer relateret til menneskerettighederne.

Lad mig så slå fast: Tyrkiets vej mod EU er lang og besværlig. Tyrkiet skal gennemføre en omfattende reformproces. Det 

centrale er, at Tyrkiet selv ønsker en tilnærmelse til EU. Det er også i både EU's og Danmarks interesse, at Tyrkiet udvikler

sig i retning af EU. Kommer landet igennem de nødvendige reformer, vil det være et helt andet land, end vi kender i dag. 

Men det vil tage mange år, før Tyrkiet når det punkt, og det vil først være til den tid, vi skal tage endelig stilling til et tyrkisk 

medlemskab af EU.

Her og nu har vi fokus på Tyrkiets tilnærmelse til EU og den tyrkiske reformproces, og det er en reformproces, vi alle, også 

Dansk Folkeparti, naturligvis må være interesseret i fortsætter og accelererer.
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Kl.11:53  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak til udenrigsministeren for besvarelsen.

Så går vi til forhandlingen, og den første, der får ordet, er hr. Morten Messerschmidt som ordfører for forespørgerne.
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Kl.11:53  
Kort bemærkning

Forhandling

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand. Hvorfor minder udenrigsministerens ord mig slående om Chamberlains betragtninger efter sin fredsaftale med

Hitler, peace in our time, troen på, at blot man har et papir, hvorpå der står fred, så får man fred? Det gør de, fordi det er 

præcis den samme situation, vi befinder os i med hensyn til den tyrkiske regering, som naturligvis alt andet lige er et noget

mere venligt stemt regime end det, som Chamberlain havde indgået en aftale med.

Man tror, hvis man skal blive i sprogbruget, på unifying i vores tid, på forening i vor tid med noget, som grundlæggende er 

fuldstændig uforeneligt. Og jeg undrer mig over, at udenrigsministeren næsten ikke, for ikke at sige slet ikke, svarer på den

del af forespørgslen, som handler om, hvorvidt Tyrkiet i øjeblikket bevæger sig bort fra EU eller i retning af EU. Han berører 

overhovedet ikke den islamiseringsproces, som i øjeblikket er i gang under AK-regeringen - ud over dommen fra højesteret. 

Udenrigsministeren berører selvfølgelig forfatningsændringen og siger, at den er positiv. Men er det ubetinget positivt, at AK-

regeringen som led i sit islamiske kvindesyn nu mener, at kvinder skal ind i en særlig bestemmelse i forfatningen, som 

handler om sådan særlig beskyttelsesværdige grupper, herunder børn, handicappede og lignende?

Er det i virkeligheden ikke et forslag, som ligger fuldstændig i forlængelse af det, vi for få år siden hørte fra samme Erdogan,

om sex uden for ægteskab, der også skulle være kriminelt, forudsat at man altså var gift med en anden? Det er fuldstændig

den samme islamiske tankegang, som vi her ser fra Erdogans parti, som når Erdogan udsteder censurforbud mod 

videnskabelige magasiner, der bringer et billede af Charles Darwin på forsiden, fordi han efter regeringens opfattelse har 

været grundlaget for den kreationisme, som man betragter som i strid med islam. Eller hvorfor nævner man ikke de 254 

journalister, som alene sidste år blev retsforfulgt af regeringen, heraf 44 alene efter den artikel 301, som udenrigsministeren 

nævner, men som det tyrkiske retsvæsen altså stadig væk forholder sig til, bruger, anvender, sigter og dømmer folk efter?

Tyrkiet er på vej væk fra EU. Man har ligestillet de islamiske og de sekulære skoler, når det kommer til optag på 

universiteterne. Man har fjernet det gamle forbud mod det islamiske hovedtørklæde, som går helt tilbage til kemalismens 

start, helt tilbage til tiden lige efter første verdenskrig. Man har på linje med det, der foregår i alle andre muslimske lande, 

valgt at forbyde restauranter at udskænke alkohol i 62 ud af Tyrkiets 81 provinser. Område for område minder Tyrkiet mere 

om det Mellemøsten, vi kender, end om det EU, vi nu engang er.

Derfor er vi i Dansk Folkeparti voldsomt skeptiske over for at fortsætte den optagelsesproces, man har sat i gang. Og vi 

insisterer på, at hvis man vil dette ideologiske projekt, må det i det mindste sikres, at befolkningerne får det endelige ord. 

Lige så vel som at præsident Sarkozy i Frankrig har lovet franskmændene en folkeafstemning, bør den danske regering 

også love danskerne, at hvis man fortsætter med dette hovedløse projekt, jamen så bliver det danskerne, der får den 

endelige afgørelse ved en folkeafstemning. Det er det eneste rigtige.

Jeg skal derfor her indledningsvis på vegne af Dansk Folkeparti fremføre følgende:

Forslag til vedtagelse 

»Folketinget konstaterer, at Tyrkiet med sit historiske, politiske og kulturelle baggrund afviger mærkbart fra de øvrige af 

EU’s medlems- og ansøgerlande. Endvidere konstaterer Folketinget, at Tyrkiet igennem de seneste år har gennemgået en 

udvikling væk fra det sekulære udgangspunkt, idet der henvises til forholdene for minoriteter, for ytringsfriheden, for 

ligestillingen og for demokratiet.

På den baggrund opfordrer Folketinget regeringen til i EU at modarbejde processen med henblik på optagelse af Tyrkiet i 

EU og kræver, at regeringen som led i en eventuel optagelse af Tyrkiet som medlem af EU udskriver folkeafstemning 

herom.«

(Forslag til vedtagelse nr. V 48).

Tak, formand.
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Kl.11:58  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak. Dette oplæste forslag til vedtagelse vil indgå i Folketingets videre forhandlinger.

Jeg skal her udsætte mødet. Mødet genoptages kl. 13.00.
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Kl.11:58  
Kort bemærkning

:

Mødet er udsat. (Kl. 11:58).
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Kl.13:06  
Kort bemærkning

Forhandling

Formanden:

Mødet er genoptaget.

Vi er ved forhandlingen, og den næste ordfører under F 24 er hr. Michael Aastrup Jensen. Værsgo.

  

Vis alle (6) indlæg i denne gruppe
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Kl.13:07  
Ordfører

(Ordfører)

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg vil indledningsvis gerne have lov til at slå fast, at i spørgsmålet om Tyrkiets mulige optagelse i EU, er der faktisk 

opstillet en lang række helt specifikke krav, og før de er opfyldt, kan der på ingen måde blive tale om et tyrkisk EU-

medlemskab. Som det ser ud i dag skal tyrkerne flytte sig endog meget langt, hvis de på nogen måde skal gøre sig 

forhåbninger om at blive en del af Den Europæiske Union. Det er min og Venstres opfattelse, at Tyrkiet, som vi kender det i

dag, langtfra er parat til at blive en del af EU. Jeg vil godt have lov til at advare imod, at Dansk Folkeparti får lov til at kapre 

debatten for at gøre den til et spørgsmål om, hvorvidt Tyrkiet anno 2009 skal være EU-medlem. Det spørgsmål er jo 

fuldstændig uaktuelt.

Denne forespørgselsdebat er en ud af efterhånden mange debatter, hvor vi kan få lov til at høre på Dansk Folkepartis 

evindelige klagesang om, at EU er så og så dårligt, og at vi i virkeligheden ville være meget bedre tjent med en høj mur 

omkring Danmark, der kan holde omverdenen på behørig afstand. Det er som at høre en meget dårlig lp-plade, hvor 

pickuppen desværre er kørt fast i samme rille, og på pladecoveret blomstrer partiets spidskandidat til 

europaparlamentsvalget, en mand, der er så utilfreds med EU, at han partout må have et fast sæde i dets parlament. Vi 

befinder os med andre ord midt i hr. Morten Messerschmidts valgkamp, og her er spørgsmålet om Tyrkiet blot endnu et 

stykke valgflæsk, som han langer over disken til vælgerne.

Vi kan bruge Tyrkiet, men set i den sammenhæng er Tyrkiets behov for EU langt, langt større. Tyrkiet ligger som bekendt 

på grænsen mellem Europa og Asien. Af den grund har landet enorm strategisk betydning, især sikkerhedspolitisk, men 

også med hensyn til energiforsyning og handel i øvrigt. Samtidig indtager Tyrkiet en nøglerolle som diplomatisk bindeled 

mellem de stridende parter i Mellemøsten. Landet har bl.a. spillet en meget aktiv rolle i forsøget på at mægle mellem 

Syrien og Israel. Endelig er Tyrkiet en regional magtfaktor, der er med til at værne os og de øvrige lande i Mellemøsten mod

Irans islamiske terrorregime.

Men selv om Tyrkiet måske er lidt af en duks set i mellemøstlig sammenhæng, befinder landet sig stadig rigtig langt nede 

på den demokratiske skala. Der er meget langt op for overhovedet at nærme sig det niveau, som landet skal befinde sig på,

før et tyrkisk medlemskab af EU bliver realistisk. Listen over Tyrkiets fejl og mangler er alenlang, og Dansk Folkepartis 

ordfører har vi allerede hørt remse op af denne liste igen og igen, og det vil han sikkert gøre igen under debatten. Men jeg 

skal nok spare Tinget.

Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at vi i Venstre, eller for den sags skyld i EU generelt, vil se stort på Tyrkiets 

stribevis af brud på elementære menneskerettigheder eller er ligeglade med, at landet ikke efterlever internationale 

konventioner og aftaler - på ingen måde. Hvis Tyrkiet nogen sinde skal gøre sig forhåbninger om at blive en del af det gode 

selskab, skal tyrkerne og deres ledere virkelig lægge sig i selen, for de har meget, meget lang vej igen, før de er egnede til 

at blive lukket ind i varmen. Som jeg sagde indledningsvis, er EU’s principper klippefaste, dem kan der ikke forhandles om. 

På den baggrund vil jeg gerne på vegne af Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale

Venstre og Liberal Alliance fremsætte følgende:

Forslag til vedtagelse

»Folketinget bekræfter sin vedtagelse V 66 af 2. maj 2006.«

(Forslag til vedtagelse nr. V 49).

Hvis nu ikke alle tilstedeværende ved, hvad det egentlig var, vi vedtog i 2006, vil jeg gerne lige læse det op som en 

servicemeddelelse. Det var følgende:

»Folketinget konstaterer, 

- at forhandlingerne med Tyrkiet om medlemskab af Den Europæiske Union er indledt,  

- at grundlaget er Københavnskriterierne og en opstrammet og forsvarlig forhandlingsramme som fastlagt af Rådet for Den 

Europæiske Union på mødet den 3. oktober 2005, 

- at målsætningen er tyrkisk medlemskab af EU, men at forhandlingerne er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på 

forhånd, og hvor der også skal tages hensyn til EU's evne til at optage nye medlemmer (absorptionskapacitet). Folketinget 

opfordrer regeringen til fortsat at medvirke til at sikre en stram og forsvarlig forhandlingsproces med Tyrkiet.«
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Kl.13:11  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak. Vi har jo i formandskabet indført den praksis, at man ikke nødvendigvis læser et forslag til vedtagelse op, efter at 

ordføreren netop har læst det op - sådan har det jo været før - men for en god ordens skyld vil jeg gøre det her, for nu er der 

to oplæste forslag: det gamle og det nye. Jeg vil godt læse det op, for det er rimelig kort. Det, som Venstre, 

Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance har som

forslag til vedtagelse, lyder:

»Folketinget bekræfter sin vedtagelse V 66 af 2. maj 2006.«

Det er det forslag til vedtagelse, der indgår i de videre forhandlinger.

Der er ønsker om korte bemærkninger, og det er først hr. Morten Messerschmidt. Jo
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Kl.13:12  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Først må der være grund til at takke hr. Michael Aastrup Jensen om ikke andet så i hvert fald for hans opfindsomhed i 

forhold til at skrive ordførertaler. Under den tidligere debat hørte vi lidt om Morten Korch, og nu skal vi høre om hans lp-

samling. Jeg er da næsten glad for, at vi har begrænset det til to debatter i dag.

Dernæst vil jeg høre: Når nu man fra det her store flertal af partiers side vælger at trække en vedtagelse fra den 2. maj 2006

frem, altså en næsten 3 år gammel vedtagelse, vidner det så i virkeligheden ikke om, at man fra de partiers side 

overhovedet ikke interesserer sig for, hvad der foregår i Tyrkiet? For der er jo netop sket helt elementært graverende ting i 

Tyrkiet inden for de sidste 2-3 år. AK-partiet, altså regeringspartiet, er blevet kendt i strid med forfatningen, og der er en 

omfattende islamisering af samfundet i gang. Alle de ting vælger japartierne overhovedet ikke at tage stilling til, næ, man 

holder fast i det, man vedtog i 2006, og så kan alt det andet åbenbart være ligegyldigt.
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Kl.13:13  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:13  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Nu tror jeg ikke, at Dansk Folkepartis EU-ordfører helt kan lægge mig i munden, at jeg ikke havde en rimelig skarp kurs 

over for et eventuelt kommende EU-medlemskab for Tyrkiet. Det var også derfor, at jeg som en servicemeddelelse læste 

vedtagelsen fra 2006 op, hvis nu nogen skulle have glemt den, for der siger vi jo, at det er en åben proces - resultatet er 

ikke givet på forhånd - at regeringen skal føre en stram og forsvarlig forhandlingsproces osv. 

Det er altså ord, hvor vi klart siger, at Københavnskriterierne skal opfyldes fra Tyrkiets side, at man generelt skal stramme 

op i forhold til demokratiske spilleregler osv. Det sagde vi allerede dengang, og det er der selvfølgelig ikke ændret ved; det 

mener vi stadig væk, og dermed har vi også sagt, at vi ikke mener, at Tyrkiet er i mål endnu. Og som jeg også sagde i 

ordførertalen, mener vi faktisk fra Venstres side, at der er rigtig lang vej til målstregen endnu.

Så er der selvfølgelig to måder, man kan gribe det an på: Skal vi så bare lade være med at tænke mere over det, eller skal 

vi prøve at holde dem på sporet og kæmpe for, at de når i mål? Det er det, vi lægger op til fra Venstres side.
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Kl.13:14  
Kort bemærkning

Formanden:

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:14  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Det kan jo ikke tages som udtryk for andet, end at Venstre åbenbart finder, at det der med, at et parti og en regering bliver 

kendt i strid med sit eget lands forfatning, i hvert fald ikke er væsentligt nok til, at man gider bruge et par minutter på at 

indskrive det i et forslag til vedtagelse. Det er da ganske tankevækkende. Noget så fundamentalt for et demokrati, som at 

ens regering overholder forfatningen, bør da indgå i de overvejelser, som man som EU-medlemsland gør sig, i takt med at 

Tyrkiet altså forhandler.

Så vil jeg spørge i forhold til det der mantra, vi hele tiden hører og sikkert vil høre fra alle de andre copy-paste-talere her 

efterfølgende, at selvfølgelig kan Tyrkiet først komme med, når landet overholder kriterierne: Hvilket europæisk land kan 

komme med, før de overholder kriterierne? For ellers giver det svar jo ikke nogen mening. Der er jo masser af europæiske 

lande, man ikke vælger at indlede optagelsesforhandlinger med, men hvis de alle sammen bare skal med, når de opfylder 

kriterierne, hvorfor skal man så forhandle med Tyrkiet og ikke med f.eks. Aserbajdsjan og Rusland?
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Kl.13:15  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:15  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Nu er det jo sådan, vil jeg gerne sige til hr. Morten Messerschmidt, at Tyrkiet er et officielt kandidatland til EU; det er 

Aserbajdsjan ikke endnu, og det er i hvert fald en rimelig god grund til, at man ikke forhandler med Aserbajdsjan.

I forhold til Tyrkiets eventuelle kommende EU-medlemskab har vi jo klart sagt, at vi ønsker at holde dem på sporet i forhold 

til Københavnskriterierne og i forhold til, at de mangler at få ryddet op i nogle ting, bl.a. i forhold til spørgsmålet om deres 

domstole og i forhold til forfatningen. Det er vi jo fuldstændig enige om. Det er også derfor, jeg siger, at det simpelt hen ikke

kan nytte noget, at Dansk Folkeparti prøver at kapre en dagsordenen om, at vi fra Venstres side gerne vil have Tyrkiet med 

i EU anno 2009, for som jeg sagde i min tale: Det ønsker vi ikke. Vi vil have, at Tyrkiet skal opfylde en lang række krav, 

som de ikke er i nærheden af at opfylde endnu, før de kan komme med i EU. Et forsøg på at fjerne den fokus, som hr. 

Morten Messerschmidt prøver på, skal han ikke få held til.
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Kl.13:16  
Kort bemærkning

Formanden:

Så er der en kort bemærkning fra hr. Kamal Qureshi.
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Kl.13:16  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

Tak. Vi har jo fremsat et fælles forslag til vedtagelse, men jeg tror, at vi også er enige på afgørende områder, så jeg synes 

bare - når nu vi ikke fik lejlighed til at stille ministeren spørgsmål i første runde - at jeg gerne, for at få det på plads, vil 

spørge Venstres ordfører, om ikke Venstre vil kunne bekræfte sammen med SF, at den helt klare grund til, at vi støtter den 

her proces, er, at vi tror på, at Tyrkiets udvikling i retning af mere demokrati, bedre menneskerettigheder, bedre rettigheder 

for kvinder og andet fremmes i den her proces og ikke det modsatte.

Det, der er det helt bærende, er jo, at vi i modsætning til Dansk Folkeparti ikke bare er optaget af at ødelægge Tyrkiet, 

men faktisk er optaget af, hvordan vi fremmer den udvikling i Tyrkiet, som kan gøre, at Tyrkiet netop kan virke som den bro, 

der bliver nævnt i ordførerens tale.
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Kl.13:17  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:17  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg kan kun være fuldstændig enig med spørgeren og sige, at det helt klart er vores vurdering, at det, at vi så at sige holder

dem på sporet - som jeg har nævnt et par gange - i forhold til optagelsesforhandlingerne, i forhold til at der hele tiden er en 

undersøgelse af, om de opfylder de forskellige kriterier, at vi arbejder for, at de kommer i en meget mere demokratisk 

retning, og holder regeringen fast på de løfter, den har givet i forhold til EU, er markant bedre, end at vi kommer og siger: 

Nej, vi mener ikke, at Tyrkiet overhovedet er en del af Europa. For så kan det da gå rigtig galt.

Her taler vi altså om et land, som har en kæmpe militærstyrke, et land, som i dag i mit billede i en eller anden grad er med 

til sammen med Israel at være duksedrengen i Mellemøsten. Og det kan altså gå gruelig galt, hvis ikke vi kan holde dem 

på sporet og så at sige hele tiden sige: I kan godt nå målet, hvis I opfylder de her forskellige krav. Så jo, jeg er meget enig.
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Kl.13:18  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Kamal Qureshi.

  

24

Kl.13:18  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

De her korte bemærkninger behøver jo ikke nødvendigvis være spørgsmål, så jeg vil benytte lejligheden til at sige, at set 

gennem SF’s briller er der jo ikke nogen tvivl om, at det er helt klart, at vi ser en proces i Tyrkiet. Går man tilbage til det 

tidspunkt, hvor processen startede i Tyrkiet, og det er jo længere tilbage end i 2005, er der ingen tvivl om, at Tyrkiet har 

bevæget sig i en retning med mere respekt for menneskerettighederne. De grupper i Tyrkiet, som ønsker den her proces, 

bliver styrket af et europæisk samarbejde og bliver styrket af, at Tyrkiet er med i en lang række projekter, 

menneskerettighedsprojekter, kvinderettighedsprojekter, demokratiprojekter m.m. Tyrkerne er med i de internationale 

konferencer, og deltager også i langt hovedparten, hvor de personer og de grupper bliver styrket.

Så det ville være en skadelig udvikling for Tyrkiet, hvis vi skulle vælge den linje, som Dansk Folkeparti lægger op til, og 

skubbe tyrkerne fra os. Det, der er det helt centrale, det helt afgørende og det, tyrkerne har brug for, er, at vi er der, at vi 

hjælper dem, og at vi er med til at fremme udviklingen i det rigtige spor.
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Kl.13:19  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:19  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg er enig i, at vi heldigvis har set visse positive skridt fra Tyrkiets side. Jeg må så til gengæld sige, at jeg også synes, at 

vi har set tilbageskridt fra Tyrkiets side. Der må jeg give hr. Morten Messerschmidt ret i, at vi også har set episoder, som 

jeg i hvert fald absolut ikke syntes var pæne. Derfor er det også vigtigt for mig at understrege, at det Tyrkiet, som vi fra 

Venstres side gerne ser får EU-medlemskab, ikke er et Tyrkiet anno 2009, for der er altså lang vej endnu. Men som 

spørgeren klart var inde på, kan Tyrkiet jo kun komme i mål, hvis og såfremt Tyrkiet er på sporet, og derfor er det vigtigt, at 

vi holder dem på sporet.
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Kl.13:20  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe for en kort bemærkning.
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Kl.13:20  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Når jeg påhører de her debatter om Tyrkiets mulige optagelse i EU, så er der en ting, der altid undrer mig, og det er bl.a. hr.

Michael Aastrup Jensens tidshorisont. Det er altså, som om historien kun er et øjeblik, der venter på det næste øjeblik, og 

det er rigtigt, at det er sådan med historien i forhold til Vorherre, men hr. Michael Aastrup Jensen kunne dog godt have en 

anden tidshorisont.

Der bliver hele tiden sagt, at det slet ikke er i dag, og at det slet ikke er i 2009, at Tyrkiet skal optages, men altså, 

Muhammed er ca. 1.500 år gammel, og islamismen er lige så gammel. Så har vi i årene efter første verdenskrig oplevet et 

tilbageslag for islamismen med Kemal Atatürks reformer, og nu går det den modsatte vej igen, som om Kemal Atatürk 

næsten ikke havde eksisteret… 
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Kl.13:21  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Vi skal lige have spørgsmålet.
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Kl.13:21  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Ja, spørgsmålet - det forundrede spørgsmål - er: Hvad er det for en tidshorisont? Er det 30 år, der vil gå, inden Tyrkiet kan 

optages, eller er det 100 år, og kunne man så ikke lige lade det ligge lidt og vente med at snakke om det?
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Kl.13:22  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:22  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Altså, jeg kan ikke sætte en tidsgrænse ind og sige, at det bliver om x antal år, at Tyrkiet kan blive medlem af EU, for som

jeg har slået fast, skal Tyrkiet opfylde en lang række kriterier, som de ikke er i nærheden af at opfylde endnu. Og hvornår 

de så gør det, beror selvfølgelig på de forhandlinger, der er mellem EU på den ene side og Tyrkiet på den anden side. Jeg 

er selvfølgelig forhåbningsfuld, med hensyn til at vi kan komme det nærmere, at det kan storme fremad, men det er jo også 

vigtigt at slå fast, at det forslag til vedtagelse, som vi forhåbentlig bekræfter med en afstemning her senere, også klart siger,

at det er en åben proces, hvor resultatet ikke er givet på forhånd.

Så det vil sige, at det altså er sådan, at det ikke bare er en gratis omgang for Tyrkiet. Hvis ikke Tyrkiet opfylder de 

forskellige kriterier, der er, kan Tyrkiet ikke blive medlem af EU. Derfor er det også vigtigt, at Tyrkiet spiller med på den her 

bane.
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Kl.13:23  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.13:23  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jo, men hvis jeg nu fik den originale idé at foreslå her i Folketinget, at Saudi-Arabien skulle optages i EU, så ville det 

formentlig støde på forskellige indvendinger, og en af de absolut relevante ville være, at Saudi-Arabien er et islamisk 

diktatur. Og så ville hr. Michael Aastrup Jensen sige, at det jo var en proces, der gik over tid, og at alle 

Københavnskriterierne skulle være opfyldt, før vi kunne optage Saudi-Arabien.

Ærlig talt, er det da ikke nogle mærkelige luftkasteller og en mærkelig mangel på fornemmelse for, hvor uendelig langsomt 

historien bevæger sig?
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg kan berolige hr. Jesper Langballe med, at vi fra Venstres side ikke vil arbejde for, at Saudi-Arabien bliver medlem af EU.

Det er jo så dermed også sagt, at jeg mener, at Tyrkiet er et kandidatland, og at Tyrkiet selvfølgelig skal opfylde en lang 

række kriterier, for at det kan blive medlem. Det har jeg efterhånden sagt mange gange nu, men alligevel prøver man at 

skyde os i skoene, at - som jeg hørte det fra hr. Morten Messerschmidt tidligere - hvis det stod til os, ville Tyrkiet komme 

med i nærmeste fremtid.

Jeg har altså sagt rimelig klart i min tale, at der er lang vej endnu, før Tyrkiet kommer i mål, men som vi også talte om før, 

er det, at vi holder dem på sporet og holder dem på en demokratisk vej, bedre end alternativet.
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Så er det fru Yildiz Akdogan, Socialdemokratiet.
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Kl.13:25  
Ordfører

(Ordfører)

Yildiz Akdogan (S):

Et uddannelsessystem, der fungerer under en religiøs administration, censur på bøger, dødsstraf, skilsmisse ikke tilladt, 

prævention og abort ikke tilladt, kvinder i den offentlige sektor må opgive deres arbejde i tilfælde af et ægteskab, 

kriminalisering af homoseksuelle - disse var punkter i en forfatning, som også gjorde krav på nabostatens territorium. Men 

den her forfatning er ikke den tyrkiske. Det er en forfatning, der var den irske før 1973. Det får en til at tænke og ikke mindst

stille spørgsmålet: Kan det virkelig passe? Ja, det kan det. Men Irland er heldigvis nået langt siden, bl.a. takket være EU 

og de krav, man har stillet fra fællesskabets side til de enkelte medlemslande.

Men spørgsmålet i dag drejer sig om Tyrkiet, og spørgsmålet er så, hvad der sket, siden dette land blev kandidatland i 

1999. Tyrkiet har først og fremmest forpligtet sig til at opfylde Københavnskriterierne. Allerede 2 år efter, dvs. i 2001, 

lancerede den daværende koalitionsregering sin første reformpakke, der prikkede hul på en række tabuer i tyrkisk politik - 

tabuer, som gjorde op med militæret, mindretalsspørgsmålet og menneskerettighederne generelt.

I 2002 fik landet så sin nuværende konservative, religiøse regering, også kendt som AKP-partiet. Trods skeptikernes frygt 

for en islamisering af det sekulære Tyrkiet, kan man med rette spørge, hvad der er sket rent reformmæssigt under den her 

regering. Hvis jeg skal fremhæve nogle af de konkrete udviklingsprocesser, kan jeg nævne nogle enkelte, og det lyder 

sådan her:

Den meget kritiserede forfatning fra 1982, der blev til efter militærkuppet, har været og er under stor forandring og 

reformproces, og en tredjedel af forfatningen er bl.a. ændret. Dødsstraffen er afskaffet. Den politiske situation i Tyrkiet er 

meget mere stabil end tidligere, og militærets indblanding i det politiske liv er begrænset væsentligt. Bl.a. har militæret blot

en rådgivende rolle i dag. Mindretalsrettigheder er forbedret væsentligt. F.eks. er det i dag tilladt, at det kurdiske mindretal 

kan få lov til at se kurdisk tv 24 timer i døgnet. Kvindernes ligestilling er forbedret markant, bl.a. via ægteskabsloven og den 

reviderede straffelov. Vold mod kvinden tages meget mere alvorligt fra myndighedernes side, og der er nultolerance over for 

æresrelaterede drab, heldigvis. Religiøse mindretal har fået lettere ved at komme frem og ytre sig til pressen og i det 

offentlige rum generelt. Der er også indført en nultolerancepolitik mod tortur og mishandling i fængslerne.

Så langt, så godt. Men er alt så fryd og gammen i Tyrkiet? Nej, Tyrkiet har stadig lang vej med hensyn til at implementere 

alle reformer, og selv om optagelsesforhandlingerne blev indledt officielt i 2005, mangler landet stadig væk 33 ud af de 35 

lovpakker, som landet skal gennemføre. Spørgsmålet er så, når nu et kandidatland, som, siden det blev grundlagt i 1923, 

har sat den europæiske statsdannelsesmodel som sit forbillede og trods sin muslimske baggrund har formået at bygge et 

parlamentarisk system op med frie valg og et ønske om at være en del af det europæiske fællesskab: Skal dette land 

holdes ude? Eller skal man holde det fast i den reformproces, det er i gang med?

For os Socialdemokrater er svaret ret enkelt. Tyrkiet er en vigtig samarbejdspartner for EU, og landet spiller også en vigtig 

rolle i NATO, som vi har set på det seneste, og kan også være en god rollemodel for andre muslimske lande. Derfor skal 

man holde den tyrkiske regering fast på det løfte om reformer. Vi ved, at medlemskab ikke er på tale i morgen eller de 

næste mange år frem, ligesom vi ved, at bolden ligger hos tyrkerne, hvad reformprocessens hastighed angår. Derfor mener 

vi heller ikke, at døren skal lukkes for Tyrkiet eller andre lande, der måtte ønske at forpligte sig til kravene om kriterierne fra 

EU's side. Vi skal derimod holde fast i en stram og ansvarlig forhandlingspolitik, hvad enten det gælder Tyrkiet eller andre 

kandidatlande.

Vi støtter den af Venstres ordfører fremsatte udtalelse.
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Kl.13:29  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:29  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Tak for betragtningerne. Jeg tror bare, jeg vil nøjes med at spørge - nu hvor fru Yildiz Akdogan altså tilslutter sig det forslag 

til vedtagelse tilbage fra midten af 2006 - om hun ikke isoleret betragtet kan se det som et problem, at den regering, som 

EU i øjeblikket forhandler med, er blevet kendt forfatningsstridig ved Tyrkiets forfatningsdomstol og altså har fået straffe 

derefter, det vil sige fået nedsat sit statstilskud osv.

Gør det ikke bare for nogle Socialdemokrater, at man måske lige tænker sig om en ekstra gang, inden man går ud og råber

juhu over den forhandlingsproces, som jeg forstår, at fru Yildiz Akdogan er en varm tilhænger af?
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Yildiz Akdogan (S):

For det første mener jeg ikke, at jeg råbte juhu. For det andet vil jeg også sige, at AKP-partiet heldigvis ikke blev lukket.

I min indledning refererede jeg til et land, der engang havde nogle regler, der kan få os til at ryste på hovedet i dag - Irland. 

Men situationen en anden i dag. Og som jeg også sagde i min tale, er det spørgsmålet om en reformproces. Bolden ligger 

hos tyrkerne, det gør hastigheden også. Så skulle vi ikke lige vente og se, hvordan og hvorledes det går, inden vi på forhånd

dømmer dem ude?
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg synes, det er en ganske fortrinlig argumentation, der givetvis fortjener optryk i flere årbøger, når året udrinder. Altså, det

forhold, at Irland på 35 år har reformeret sig, gør, at så må Tyrkiet sandelig da også kunne. Det synes jeg er fantastisk. Jeg

vil i hvert fald huske det længe, tror jeg. Jeg vil sige, at det unægtelig også letter argumentationen for Socialdemokraterne 

på en lang række andre områder, hvis man kan pege på et eneste område, hvor der har været en udvikling, og så sige: 

Jamen så kan alle andre også. Jeg vil sige: Enfoldigheden leve! Og så må folk uden for huset her jo selv dømme.

Men jeg vil egentlig bare gerne have svar på mit spørgsmål. Gør det overhovedet ikke indtryk på fru Yildiz Akdogan eller på 

Socialdemokratiet som sådan, at den regering, man forhandler med, ved den tyrkiske forfatningsdomstol har fået kendt sit 

virke og sit program i strid med forfatningens grundprincipper?
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Kl.13:31  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:31  
Kort bemærkning

Yildiz Akdogan (S):

Tak for det. Jeg ved ikke, om ordføreren selv er klar over det, men faktisk lavede vi en stor big bang-udvidelse i 2004, hvor vi 

fik ti nye lande med i EU, og så fik vi to andre nye lande, og mig bekendt har de her lande reformeret sig ret så meget og er

blevet ret velfungerende demokratiske stater. Så, ja, det tog 35 år for Irland, det tog gennemsnitlig 10 år for de central- og 

østeuropæiske lande. Det kan være, at det måske tager 20 år for Tyrkiet - hvem ved? Men processen er sat i gang. 

Så vil jeg lige spørge hr. Morten Messerschmidt, der er så skeptisk over for, hvad der foregår i Tyrkiet: Har hr. Morten 

Messerschmidt været i Tyrkiet? Europaudvalget var jo på en studietur for netop at gå ind og se på, hvad der sker, og 

hvordan reformprocesserne ser ud, og vi snakkede både med civilsamfundet, de politiske partier og forskellige andre 

interessegrupper. Det kunne måske have gavnet hr. Morten Messerschmidts indsigt i forhold til, hvad der foregår, hvis han 

nu havde deltaget i den her studietur.
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Kl.13:32  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger, og næste ordfører er fru Hanne Agersnap, Socialistisk Folkeparti.
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Kl.13:32  
Ordfører

(Ordfører)

Hanne Agersnap (SF):

Jeg vil gerne takke for ministerens redegørelse, som jeg synes klart viste, at der stadig væk er væsentlige udeståender og 

udfordringer på mange områder i samarbejdet, men at den grundlæggende holdning også er, at det er vigtigt, at vi fortsætter

forhandlingsstrategien.

I SF undrer vi os over, at forespørgerne - i hvert fald sådan som forespørgslen er formuleret - kun er interesserede i forholdet

mellem islamiske og sekulære kræfter. Det, som vi synes er det særlig interessante, er forholdet mellem de demokratiske 

og de udemokratiske kræfter, herunder forholdet til mindretal, bl.a. kurderne, hvor det er vigtigt, at vi får en udvikling mod et 

mere pluralistisk demokrati.

Det er vigtigt, at EU fortsætter forhandlingerne med optagelse for øje, fordi det bl.a. er på den måde, vi får fremmet 

udviklingen mod det pluralistiske demokrati og mindretalsbeskyttelse, og fordi det er vigtigt for både EU og Tyrkiet at få 

styrket samarbejdet og i sidste ende nå frem til optagelse.

SF støtter de rammer for optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet, som vi vedtog tilbage i 2006. Her konstaterede 

Folketinget, at forhandlingerne med Tyrkiet er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på forhånd, men at målet dels er 

optagelse, dels at Tyrkiet skal opfylde de samme krav som alle andre nye medlemslande, herunder Københavnerkriterierne.

De seneste år er den positive reformproces, som blev startet i Tyrkiet i 2003, gået i stå. Det er vigtigt, at vi fortsætter med 

at presse på og få Tyrkiet tilbage på reformsporet, få bremset den øgede polarisering i det tyrkiske samfund og sikret 

pluralisme og mindretalsrettigheder. De demokratiske kræfter vokser i Tyrkiet, og de kræfter skal vi støtte ved at fortsætte 

forhandlingerne med optagelse som mål.

Ministeren nævnte, at et af problemerne i forhandlingerne med Tyrkiet er manglende accept af Ankaraprotokollen, altså at 

Tyrkiet ikke kan acceptere toldunion og transport- og havnesamarbejde med Cypern. Forholdet til Cypern og Grækenland 

fortsætter med at spænde ben for optagelsesforhandlingerne, og vi mener, at EU har en stor del af ansvaret for den 

hårdknude, forhandlingerne er havnet i. Den tyrkiske premierminister accepterede i sin tid FN's plan for en løsning af 

konflikten på Cypern, men græsk-cyprioterne forkastede planen. Alligevel valgte man at optage et delt Cypern i EU, og det 

er nu en af barriererne i forhandlingerne.

Det er vigtigt at holde fast i, at udsigten til EU-medlemskab giver den tyrkiske befolkning tro på fremtiden. Men både EU’s 

vaklen og de nyere processer i Tyrkiet har været med til at sætte reformprocessen i Tyrkiet i stå, og det er uheldigt for 

begge parter ud fra både et sikkerhedspolitisk, kulturelt og demokratisk synspunkt. Vi har brug for Tyrkiet som bindeled til 

Mellemøsten, til konstruktiv dialog med Tyrkiets moderate islam og til at skabe robust økonomi og velfærd i Europa. Tyrkiet

har allerede siden 1963 haft privilegeret medlemskab af først EF og nu EU, så man kan jo ikke tilbyde Tyrkiet en 

mellemting. Nu er det fuldt medlemskab, vi forhandler om.

SF støtter flertallets forslag til vedtagelse, som jo ikke er en genopfindelse af den dybe tallerken, men fastholder os ved den

vedtagelse, der blev vedtaget i maj 2006.
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Kl.13:36  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Der er et par korte bemærkninger, og den første er fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:36  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Fru Hanne Agersnap nævnte jo mange spændende emner i sit indlæg, og jeg vil bare stille spørgsmål til ét område.

Fru Hanne Agersnap nævnte forsøget på at genforene Cypern, altså få afsluttet den ulovlige besættelse at Nordcypern 

siden 1974 og genforene den med den græsk-cypriotiske del. Jeg forstår det sådan, at SF synes, det ville være 

fuldstændig naturligt, hvis græsk-cyprioterne skulle overdrage den besatte del af landet til tyrkerne. Det var i hvert fald 

sådan, jeg udlagde det, og kan fru Hanne Agersnap sige noget om, hvad det er for nogle dele af aftalen, hun finder er særlig

fornuftige?

Det er jo velkendt, at græsk-cyprioterne syntes, det var træls, at de skulle dele deres nationalbankreserver, og at det var 

træls, at man skulle have en fælles beslutningsprocedure, som gjorde, at hver del af øen ville få lige 

beslutningskompetence ved ny lovgivning, og at man skulle dele præsidentmagten og alle de ting. Men kunne fru Hanne 

Agersnap prøve at uddybe, hvordan hun ser på nogle af de elementer i aftalen, som hun åbenbart mener er så fantastisk?
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg mener, det er vigtigt, at den løsning af Cypernproblemet i FN-regi, der blev forsøgt, bliver fastholdt, så problemet ikke 

fortsat er en barriere for udviklingen af EU. Jeg kender ikke historien så godt, at jeg kan sige, hvad forsøget præcis faldt på,

men det er uheldigt, at processen ikke er genoptaget, så vi får forhandlingerne i FN-regi og får løst problemerne, for det vil 

fortsat være en barriere for Tyrkiets optagelse, hvis samarbejdet med Cypern bliver blokeret.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jamen forstå mig ret. Jeg kan sagtens forstå, at man som socialist kan have den tilgang til spørgsmålet, at når halvdelen af

et land bliver besat af fremmede tropper, er det selvfølgelig de besatte, som udgør problemet. Det er jo et velkendt 

socialistisk synspunkt, vi har set det siden 1917 og frem til 1989 som et ganske anerkendt dogme, men jeg er bare 

overrasket over at se, at vi også i hr. Villy Søvndals nyreformerede socialistparti finder denne relativt totalitære tilgang til 

folkeretten. Men lad det ligge.

Et andet spørgsmål, som jeg synes det må være centralt for SF at svare på, er spørgsmålet om den folkelige deltagelse. Vi

har jo flere gange hørt folk fra SF insinuere, at man er tilhænger af folkeafstemninger, f.eks. forud for Lissabontraktaten, så 

derfor vil jeg gerne høre, om SF støtter Dansk Folkepartis forslag om, at uanset hvordan man kommer videre med 

forhandlingerne med Tyrkiet - men at man ønsker det - kan processen ikke afsluttes, i hvert fald ikke i Danmark, uden at 

danskerne høres ved en folkeafstemning. Er det et forslag, som socialisterne kan støtte?
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Kl.13:39  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:39  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Det kan vi ikke støtte, for det er ikke alle spørgsmål, der egner sig til en folkeafstemning. Forhold, der angår danskere, kan 

egne sig, men et EU-spørgsmål om optagelse af et nyt land egner sig ikke til en folkeafstemning. Vi mener, at det at sikre,

at Københavnerkriterierne opfyldes, er meget mere egnet som grundlag for beslutning om en optagelse.

  

57

Kl.13:40  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe for en kort bemærkning.
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Kl.13:40  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Når man selv opfinder de historiske problemstillinger, man skal diskutere, så går det hele jo meget nemmere. Fru Hanne 

Agersnap undrede sig over, at hr. Morten Messerschmidt kun skelnede mellem sekulære og islamiske kræfter og ikke 

mellem demokratiske og udemokratiske kræfter. Jamen det er jo, fordi tyrkerne selv gør det. Det er jo sådan, de selv ser på

det, uanset på hvilken side af gærdet de står. Kemal Atatürk ville i 1920'erne skabe en sekulær nationalstat, hvilket er 

noget højest uislamisk. Og nu går det den modsatte vej. Nu vil Erdogan og Gül skabe en islamisk stat.

Men det er jo den modsætning, der tæller i Tyrkiet. Kemal Atatürk var så vist ikke nogen mønsterdemokrat, men den 

sekulære stat var hans hjertebarn. Men det, tyrkerne finder grundvæsentligt i den her sammenhæng, synes fru Hanne 

Agersnap altså er ligegyldigt.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Ja, for os er de vigtigste principper hensynet til, om det er demokratisk eller udemokratisk. Jeg anerkender, at 

diskussionen måske går på en anden led i Tyrkiet, men samtidig er der både demokratiske og udemokratiske tendenser på

begge sider, både i de islamiske bevægelser og i de sekulære bevægelser. Så jeg mener, at vi, hvis vi skal vurdere 

udviklingen i Tyrkiet, skal vurdere styrken af de demokratiske processer på begge sider.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jamen er det ikke faldet fru Hanne Agersnap ind, at der er en sammenhæng, som simpelt hen går på, at den sekulære 

nationalstat i modsætning til den religiøse stat er en forudsætning for demokratiet, og at når Tyrkiet i øjeblikket bevæger 

sig, ikke gradvist, men faktisk efterhånden i fuld galop imod en øget islamisering, så bevæger Tyrkiet sig faktisk dermed 

automatisk væk fra demokratiet?
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Nej, det er den sammenhæng, jeg ikke accepterer. Jeg mener, at det, der er vigtigt, er, at vi ser på de demokratiske 

kræfter, hvad enten de er islamiske eller sekulære, og vurderer styrken af de demokratiske kræfter. I den sekulære 

bevægelse er der udemokratiske kræfter, ligesom der er i den islamiske bevægelse.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Martin Henriksen for en kort bemærkning.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Martin Henriksen (DF):

Tak. Det var, fordi jeg bemærkede, at fru Hanne Agersnap sagde, at det her spørgsmål ikke egnede sig til en 

folkeafstemning i Danmark, fordi det ikke havde indflydelse på danske forhold. Men der vil jeg bare høre, om ikke fru Hanne 

Agersnap altså godt kan se, at det alligevel har det. For hvis vi kigger på den udvidelse, der har fundet sted imod øst, så 

har den jo eksempelvis medført en indvandring til Danmark fra de østeuropæiske lande. Derfor er det jo også nærliggende 

at tro, at såfremt Tyrkiet kom med i EU, ville det også medføre en øget tyrkisk indvandring til Danmark.

Jeg vil bare høre, om det ikke kunne give anledning til, at man så ville mene, at det også var et forhold, som danske 

vælgere kunne få lov til at tage stilling til.
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Kl.13:43  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.

  

68

Kl.13:43  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

I sidste instans har alle internationale spørgsmål og samarbejder, Danmark indgår i, vel relevans for forhold i Danmark. Men

det er et spørgsmål om, hvorvidt det er af den karakter, at alle betingelserne og forudsætningerne omkring optagelse vil 

kunne forklares i Danmark. En folkeafstemning om det her spørgsmål i Danmark vil hurtigt blive en folkeafstemning for eller 

imod EU, og det ville være svært at fastholde fokus, når fokus er på optagelse af et andet land.
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Kl.13:44  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Martin Henriksen.
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Kl.13:44  
Kort bemærkning

Martin Henriksen (DF):

Der er jeg uenig. Jeg tror ikke, at en folkeafstemning i Danmark vil blive til et spørgsmål om for eller imod EU. Jeg tror, at 

det vil være en folkeafstemning for eller imod risikoen for en stor tyrkisk indvandring til Danmark. Det er jo meget reelt at 

spørge danskerne om det. Det synes jeg da i hvert fald det er, for Tyrkiet er et stort land, og kommer Tyrkiet med i EU, vil 

det få meget indflydelse, fordi det er et stort land. Qua sin befolkningssammensætning og sin størrelse vil det få meget 

indflydelse, specielt hvis Lissabontraktaten bliver vedtaget.

Derfor har det jo dels stor indflydelse på det, som man politisk beslutter i EU, som har konsekvens for Danmark, og dels vil

det også have effekt, hvis Tyrkiet f.eks. kom med i Schengen - fri bevægelighed ind over grænserne; at man kommer ind og

får fuld gavn af den fri bevægelighed. Det vil jo i den grad være et spørgsmål, om danskerne tør løbe risikoen for en stor 

tyrkisk indvandring til Danmark.

Hvis Socialistisk Folkeparti ikke mener, at der er noget at være bekymret for, kan man vel godt gå ud og argumentere for 

eller imod de synspunkter, man har, og så lade det være op til vælgerne i sidste ende at beslutte, om de synes, det er den 

rigtige vej at gå eller ej.
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Kl.13:45  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:45  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg vil godt sige, at vi ikke er bange for vælgerne. Vi kan sagtens gå ud og argumentere, men problemet er, om vi får en 

debat, der afspejler det afstemningstema, der bliver. For det kan blive sådan en trussel om en kæmpe indvandring, altså 

forskellige vurderinger af fremtiden, som vil være svære for befolkningen at vurdere på baggrund af sådan en 

optagelsestekst. F.eks. gælder det for de lande, vi senest har optaget, at Schengen jo er udskudt, og at der er betingelser 

kombineret med optagelserne. Det vil blive svært at vurdere, og så vil det blive sådan en slags: »hvem tror det ene, hvem 

tror det andet-kampagne.« Den kan være svær at få til at blive frugtbar.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Søren Krarup for en kort bemærkning.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg havde i søndags den spændende oplevelse at være inviteret til et møde hos Radikal Ungdom, hvor jeg diskuterede 

forsvarspolitik med hr. Morten Helveg Petersen. Det var meget hyggeligt og fredeligt, men på et tidspunkt kom vi naturligvis 

til at tale en del om Afghanistan, dvs. om muligheden for at Danmark med sin indsats dér kunne skabe et demokrati, hvad 

jeg betvivlede. Jeg får lyst til i forlængelse af det, fru Hanne Agersnap har sagt hidtil, at spørge hende: Vil fru Hanne 

Agersnap fortælle mig, om der findes noget muslimsk demokrati i denne verden?
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg kan ikke stå her på talerstolen og i tankerne gennemgå alle lande, men det kan godt være, at Tyrkiet er det nærmeste,

vi kommer. Jeg må indrømme, at jeg ikke lige kan få tænkt det igennem i denne pressede situation.
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Kl.13:47  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Søren Krarup.
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Kl.13:47  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Så vil jeg være så fræk at fortsætte med den spændende debat med de radikale unge mennesker, for der blev Tyrkiet 

nemlig også nævnt som eksempel på et demokrati, og der var jeg altså også så fræk at spørge dem: Kender I noget til 

Kemal Atatürk? Kender I noget til det, han foretog med Tyrkiet i 1923? Det var nemlig nok, kan man sige, et sekulært 

styre, men det var et militærdiktatur, dvs. at der var en ophævelse af enhver form for demokrati. Det havde aldrig eksisteret i

Tyrkiet, og det kom i hvert fald ikke til at eksistere i 1923. Og det eksisterer jo for så vidt heller ikke i dag.

Forholdet er jo, at 98 pct. af Tyrkiets befolkning er muslimer, og dog skal de af militærdiktaturet hensættes i en tilstand, 

hvor de ikke må have lov til at udtrykke det. Vil fru Hanne Agersnap ikke give mig ret i, at Tyrkiet heller ikke er noget som 

helst eksempel på et demokrati?
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Det er i hvert fald ikke et demokrati, som jeg ønsker det. Der mangler pluralisme, der mangler ytringsfrihed, 

menneskerettigheder; der er en masse problemer, som bl.a. er nogle af dem, man sætter op i processen og i debatterne 

med EU-Kommissionen med henblik på optagelse, sådan at Tyrkiet netop kan udvikle sig til det pluralistiske demokrati, 

som medlemsstaterne i EU er.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så har hr. Per Clausen bedt om en kort bemærkning.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Per Clausen (EL):

Jeg vil bare spørge fru Hanne Agersnap, om hun ikke er enig med mig i, at forsøget på at opstille en hovedmodsætning 

mellem de sekulære og de islamistiske i forhold til Tyrkiet jo netop skygger for den interessante debat, hr. Søren Krarup 

prøvede at rejse her til sidst, nemlig om, hvorvidt der foregår en demokratisk udvikling eller ej i Tyrkiet? Det, vi burde 

diskutere og interessere os for, burde jo være, hvordan vi udviklede demokratiet, hjalp de demokratiske kræfter i Tyrkiet 

med at udvikle demokratiet.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jo, og mange tak til spørgeren, fordi han formulerer det så pænt. Jeg prøvede netop at sige, at jeg synes, vi skal fokusere 

på, hvor de demokratiske bevægelser, de demokratiske holdninger er i Tyrkiet, og ikke på, hvor de islamiske og sekulære 

bevægelser er.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Næste ordfører er fru Helle Sjelle fra De Konservative.
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Kl.13:49  
Ordfører

(Ordfører)

Helle Sjelle (KF):

Det er jo ikke første og det er nok heller ikke sidste gang, vi på foranledning af Dansk Folkeparti skal diskutere et eventuelt 

tyrkisk medlemskab af EU. Der skal jo holdes liv i valgkampen, i hvert fald frem til juni måned, hvor der er valg til Europa-

Parlamentet. Men så kan man i hvert fald håbe, at det i det mindste stilner af derefter.

Jeg skal så også endnu en gang takke for anledningen til at gøre rede for Det Konservative Folkepartis holdning til den her 

sag.

I 2005 indledte EU optagelsesforhandlinger med Tyrkiet. Forud var gået mange års forberedelser og reformer i Tyrkiet, der 

ansøgte om medlemskab af EF allerede i 1987. Reformarbejdet går dog endnu flere år tilbage. Allerede i 1963 underskrev 

de seks EF-lande og Tyrkiet Ankaraaftalen. Den betød, at Tyrkiet skulle tilpasse sig EU’s indre marked, bl.a. ved at 

tyrkiske arbejdstagere under bestemte vilkår fik lov til at arbejde i de daværende EF-lande. Tyrkiet har altså længe 

orienteret sig mod EF og nu mod EU, hvilket har været årsag til betydelige ændringer af det tyrkiske samfund. Det er også 

sket i løbet af de her år.

Men der er slet ikke for os Konservative nogen tvivl om, at der endnu er langt igen for Tyrkiet. Københavnskriterierne er det 

væsentligste grundlag, som Kommissionen løbende vurderer Tyrkiet ud fra. Helt overordnet er der tre kriterier, nemlig det 

politiske, det økonomiske og kriteriet om overtagelse af EU’s samlede regelsæt. Det politiske kriterium kræver demokrati, 

retsstat, menneskerettigheder og beskyttelse af mindretal. Som nævnt af udenrigsministeren tidligere vurderer 

Kommissionen, at Tyrkiet i tilstrækkelig grad opfylder det kriterium. Alligevel er der dog i høj grad - og det vil jeg gerne slå 

fast - plads til forbedringer. Ytringsfrihed og religionsfrihed er gode eksempler på rettigheder, som endnu ikke beskyttes 

kompromisløst i det tyrkiske samfund. Det vil kræve en holdningsændring, som EU kan være med til at fremme.

I 2006 har EU også kritiseret Tyrkiet for ikke at leve op til det økonomiske kriterium. Det skyldtes stridighederne om 

Cypern, der har fået Tyrkiet til ikke at udvide toldunionen med EU til også at omfatte de nye medlemslande. EU’s kritik er 

ikke blot snak, men er blevet fulgt op af sanktioner. Dele af optagelsesforhandlingerne er simpelt hen stoppet, indtil EU i år 

vil genoverveje dem.

Det er altså efter vores opfattelse indlysende, at Tyrkiet mangler at levere en lang række resultater, før et medlemskab kan 

komme på tale. De mange år, Tyrkiet allerede har ventet, viser med al ønskelig klarhed, at EU ikke giver ved dørene. Ingen 

ønsker at forbarme sig over Tyrkiet, blot fordi landet har ventet længe. Jeg kan derfor heller ikke helt forstå Dansk 

Folkepartis store bekymring for forhandlingerne med EU. Tror Dansk Folkeparti virkelig, at Tyrkiet bliver lukket ind, før de 

lever op til Københavnskriterierne, bare fordi Tyrkiet skal med?

Som udenrigsministeren allerede tidligere har påtalt, vil Tyrkiet være et helt anderledes og vestligt samfund, hvis det på et 

tidspunkt til punkt og prikke opfylder de her krav. I Det Konservative Folkeparti bakker vi derfor fuldt op om regeringens og 

folketingsflertallets åbne og afventende holdning til optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet. Vi kan ikke på forhånd 

forudsige, hvorvidt landet på et tidspunkt ude i fremtiden vil leve op til EU’s fornuftige og nødvendige kriterier. Til gengæld 

kan vi sige, at Tyrkiet lige nu - lige nu, hvor vi står her - er et godt stykke fra at leve op til de kriterier og dermed også et 

godt stykke fra medlemskab af EU. Vi ønsker naturligvis ikke i Det Konservative Folkeparti - og det vil jeg gerne 

understrege - at Tyrkiet bliver medlem af EU, før landet er klar til EU og EU er klar til Tyrkiet. 
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Kl.13:53  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:53  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg synes, at det er meget skarpsindigt lige til sidst at få slået fast, at Tyrkiet ikke kan blive medlem af EU, før Tyrkiet er 

klar! Jeg går ud fra, at det må være et krav, der gælder for alle europæiske lande, ellers ville der i hvert fald være noget 

mærkeligt over det, og derfor er det måske i virkeligheden også lidt overflødigt at gentage det og gøre det til et så 

gennemgående argument i hele sin retorik.

Jeg tror så aldrig, at Tyrkiet bliver medlem, fordi Tyrkiet i øjeblikket bevæger sig i den helt gale retning. Landet er i gang 

med en islamisering fra top til bund, og det er i virkeligheden det, der er det dybt bekymrende, for hvordan reagerer Tyrkiet 

på de forhandlinger, der i øjeblikket finder sted? Sagen er jo den, at hvis man orienterer sig i de tyrkiske medier, i den 

tyrkiske debat, kan man se, at de krav, som EU stiller til Tyrkiet med hensyn til ligestilling, menneskerettigheder, 

demokrati, ytringsfrihed osv., helt generelt for mange tyrkere virker som en rød klud i ansigtet. De betragter det nærmest 

som en fornærmelse mod den nationale stolthed.

Derfor er spørgsmålet ikke så meget, om Tyrkiet nogen sinde bliver medlem - det tror jeg faktisk aldrig nogen sinde sker - 

men derimod, hvilken skadevirkning det har på samarbejdet og naboskabet mellem EU og Tyrkiet, at man bliver ved med at

bilde folk ind, at de kan få noget, som de tydeligvis ikke selv vil levere det nødvendige for at gøre sig klar til at få.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Helle Sjelle (KF):

Det er åbenbart overhovedet ikke overflødigt, at vi skal gentage det gang på gang, for det lader jo ikke til, at Dansk 

Folkeparti har forstået budskabet, men vi gentager det gerne en gang til: Vi mener ikke, at Tyrkiet skal være medlem af 

EU, før Tyrkiet er klar til EU, og før EU er klar til Tyrkiet. Det vil sige, at Tyrkiet skal leve op til de krav, der bliver stillet. Det 

er det, der er budskabet herfra, og det vil det også være de næste gange, Dansk Folkeparti rejser de her debatter om 

Tyrkiets udvikling.

  

91

Kl.13:55  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg er ked af at have stillet et spørgsmål uden for det på forhånd skrevne manuskript, men jeg vil alligevel gerne gentage 

det.

Lad os nu lade være med at fokusere på, om Tyrkiet kommer med eller ej. Lad os nu fokusere på, hvilken betydning det har

for Tyrkiet, at man bliver ved med at sige til tyrkerne, at de på et eller andet tidspunkt, når de opfylder kriterierne, kommer 

med, og at man så bliver ved med at komme med nye kriterier. Lad os prøve at fokusere på, hvordan det bliver modtaget i 

den tyrkiske offentlighed og den tyrkiske debat, at man hele tiden stiller krav, som jo i hvert fald i forhold til kønnenes 

ligestilling, demokrati, ytringsfrihed - i parentes bemærket Muhammedtegninger - og en lang række andre ting bliver 

betragtet som en fornærmelse, altså som noget, der gør, at de bevæger sig længere væk fra EU. Er det noget, der fremmer

den broderlighed imellem Danmark og EU og Tyrkiet, som Det Konservative Folkeparti og sådan set også Dansk Folkeparti

gerne vil have, eller er det i virkeligheden noget, der gør, at parterne rykker længere væk fra hinanden?

Jeg håber, at fru Helle Sjelle kan bevæge sig lidt ud over det, hun sagde i sin ordførertale, og også svare på det, som jeg 

spørger om.
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Kl.13:56  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:56  
Kort bemærkning

Helle Sjelle (KF):

Det kan nogle gange være lidt svært, fordi spørgsmålene går i alle mulige og umulige retninger, men jeg skal dog gøre mit 

bedste.

Jeg synes bestemt ikke, at EU skal lade være med at stille krav eller stille Tyrkiet i udsigt, at de eventuelt på et tidspunkt 

kan blive medlem. Jeg synes bare også, at det er nødvendigt og væsentligt at sige til Tyrkiet: Der er nogle krav, som I bliver

nødt til at leve op til, og de krav slækker vi ikke på, heller ikke selv om I synes, at det er nogle besværlige krav; hvis I vil 

være med i det her fællesskab, så er der nogle krav, som I er nødt til at leve op til.

Hvis Tyrkiet, og det synes jeg da er væsentligt, vælger at sige, at de ikke vil leve op til kravene og ikke vil være med, er det 

jo Tyrkiets valg. Det er jo ikke sådan, at vi fra EU siger, at vi under alle omstændigheder vil have Tyrkiet med. Det er da i 

høj grad også op til dem selv, om de ønsker at leve op til de krav.
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Kl.13:57  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Næste ordfører er hr. Niels Helveg Petersen, Radikale.
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Kl.13:57  
Ordfører

(Ordfører)

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg vil gerne starte med at sige tak til udenrigsministeren. Jeg var meget enig i de betragtninger, som udenrigsministeren 

fremførte. Og lad mig sige med det samme, at jeg og Det Radikale Venstre selvfølgelig kan stemme for det af hr. Michael 

Aastrup Jensen fremsatte forslag til vedtagelse, som er genbrug, men som jo på en udmærket måde stadig væk er rigtigt.

Det er sagt hele vejen igennem i denne debat: Tyrkiet opfylder i dag ikke betingelserne for medlemskab. Tyrkiet opfylder 

ikke Københavnskriterierne, og det ved tyrkerne godt selv; det ved man selvfølgelig, det ved vi i EU. Og først når Tyrkiet 

opfylder Københavnskriterierne, kan der blive tale om medlemskab. Det vil sige, at det Tyrkiet, der engang bliver medlem, er

et andet Tyrkiet end det, vi kender i dag.

Så vil jeg føje til, at man jo ikke altid skal se vanskelighederne. Man skal også se mulighederne, og man skal ikke mindst 

se på de muligheder, der ligger i et tyrkisk medlemskab i forhold til at stabilisere et af de mest urolige hjørner i verden. Et 

Tyrkiet, der opfylder Københavnskriterierne, er medlem af EU og er medlem af NATO, kan have en i høj grad stabiliserende 

rolle at spille i dette urolige hjørne af verden. Bl.a. kan det også have betydning for udviklingen i Mellemøsten, da Tyrkiet jo 

traditionelt, på trods af at det altså overvejende er et muslimsk land, har et rigtig godt forhold til Israel.

Perspektivet om EU-medlemskab er en stor støtte til de kræfter i Tyrkiet, der ønsker demokratisering og ønsker 

modernisering af det tyrkiske samfund. At smække døren i for Tyrkiet ville have meget negative følger for den politiske, 

demokratiske udvikling i Tyrkiet, det er jeg helt overbevist om. Og lad mig så sige, at vi aldrig her i Danmark har afholdt 

folkeafstemninger, når vi skulle optage nye medlemmer i EU, og det synes jeg heller ikke kan komme på tale, når det 

drejer sig om Tyrkiet.

Så undrede jeg mig over en enkelt bemærkning fra hr. Jesper Langballe i debattens forløb. Hr. Jesper Langballe sagde, at 

historien bevæger sig langsomt. Jeg må altså sige, at min oplevelse af historiens gang inden for de sidste 18 år, siden 

1990, ikke er, at historien har bevæget sig langsomt, men at historien har bevæget sig utrolig hurtigt. Især når det drejer 

sig om udvidelse af de vesteuropæiske institutioner, især når det drejer sig om udvidelsen af EU og udvidelsen af NATO, 

har vi igennem de sidste 18 år oplevet en revolutionær udvikling i Europa. Europa ser i dag fuldstændig anderledes ud, end 

det gjorde i 1990, da kommunismen brød sammen, så jeg undrede mig lidt over den, synes jeg, historieløse betragtning.
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Kl.14:01  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.14:01  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Hr. Helveg Petersen omtalte den positive udvikling i Tyrkiet, som den igangværende optagelsesproces har afstedkommet. 

Der vil jeg bare gerne spørge, om hr. Niels Helveg Petersen betragter det som entydigt positivt for det tyrkiske demokrati, at

det parti, AKP, hvis program og ledelse er blevet kendt i strid med forfatningens sekulariseringsprincipper, tordner frem. 

Ved de seneste valg, parlamentsvalg, præsidentvalg og forventelig også på søndag til lokalvalg, har det pågældende parti 

vundet mere og mere terræn. Og når partiet samtidig altså ved forfatningsdomstolen er blevet kendt i strid med de 

demokratiske grundprincipper i Tyrkiet selv, er det så udtryk for, at Tyrkiet bevæger sig i den rigtige retning?
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Kl.14:02  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:02  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg sagde faktisk ikke noget om den positive udvikling i Tyrkiet. Jeg sagde, at det ville være et tilbageslag for de 

progressive kræfter i Tyrkiet, hvis EU smækkede døren i for næsen af Tyrkiet. Det var det, jeg sagde.

Udviklingen i Tyrkiet er ikke entydigt gået i den rigtige retning. Der sker mange ting i Tyrkiet, som er positive, og ikke 

mindst skal vi være opmærksomme på, at tyrkisk økonomi altså er en meget, meget stærk og meget levende økonomi, der

jo helt og fuldt lever op til de krav, man økonomisk set kan stille til et medlem af EU.

Men det er ikke entydigt positivt. Der er store spændinger i Tyrkiet, og der er undertiden tilbageslag. Jeg kan jo bare ikke 

se, at det skulle være noget specielt tilbageslag, at den tyrkiske højesteret blander sig i det her og siger, hvad de mener 

om regeringspartiet. Det er da tværtimod et udtryk for en vis styrke, for demokratisk styrke, at der er en domstol, der kan 

gå på tværs af den siddende regering. Det er jo et princip, vi jo altså også hylder i Danmark, selv om det ikke står i den 

danske grundlov.
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Kl.14:03  
Kort bemærkning
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Folketinget, Christiansborg
1240 København K.
Tlf.: +45 3337 5500
Mail: folketinget@ft.dk 

F 24  Om udviklingen i Tyrkiet

Af Morten Messerschmidt (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Peter

Skaarup (DF)

Til udenrigsministeren

Per Stig Møller (KF)

Samling:  2008-09

Status:  Foretaget

 

Vis alle indlæg
Ordførertaler

Forhandlinger

Møde nr.70, torsdag 26.03.2009

Vil udenrigsministeren redegøre for den aktuelle udvikling i Tyrkiet, herunder de interne kampe mellem den islamiske regering og de 

sekulære kræfter, og i det lys give sin vurdering af, om udenrigsministeren finder, at Tyrkiet bevæger sig i retning af eller væk fra EU?

Vis oversigt over samtlige taler

0

  
Kort bemærkning

Det næste punkt på dagsordenen er:

13) Forespørgsel nr. F 24:

Forespørgsel til udenrigsministeren:

Vil udenrigsministeren redegøre for den aktuelle udvikling i Tyrkiet, herunder de interne kampe mellem den islamiske 

regering og de sekulære kræfter, og i det lys give sin vurdering af, om udenrigsministeren finder, at Tyrkiet bevæger sig i 

retning af eller væk fra EU?

Af Morten Messerschmidt (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard 

(DF) og Peter Skaarup (DF).

(Anmeldelse 13.01.2009. Fremme 20.01.2009).
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Kl.11:43  
Kort bemærkning

Formanden:

Den første, der får ordet, er hr. Morten Messerschmidt som ordfører for forespørgerne for at begrunde forespørgslen. 

Værsgo.
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Kl.11:43  
Kort bemærkning

Begrundelse

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand. Efter at have gennemgået nogle af de fatale konsekvenser af allerede gennemførte udvidelser vender vi altså 

blikket imod en af de nok mest opsigtsvækkende forhandlinger, som i øjeblikket pågår med et land, som ønsker 

medlemskab af EU, nemlig Tyrkiet. Jeg og Dansk Folkeparti er af den opfattelse, at det fra starten af har været en fatal 

misforståelse overhovedet at indlade sig på optagelsesforhandlinger med et land, der kulturelt, politisk, historisk og på 

mange andre områder afviger så mærkbart fra kernelandene, fra medlemslandene i EU, at vi nærmest dagligt oplever 

forskellene, konflikterne, problemerne ved at skulle få to så forskellige størrelser til overhovedet at passe sammen, og at det

i virkeligheden i højere grad fører til, at de to parter så at sige flytter sig bort fra hinanden, end det, der oprindelig var tanken:

at man skulle forsøge at forene.

Vi har et godt samarbejde med Tyrkiet i Europarådet og i NATO og i andre sammenhænge, men de fleste vil efterhånden 

kunne se, at det, der foregår i øjeblikket i Tyrkiet, er en regulær islamisering, hvor AK-partiet med premierminister Erdogan 

og præsident Gül i spidsen område for område - undervisningssektoren, administrationen, justitsvæsenet og en lang række

andre sektorer - er i gang med en islamisering af landet, som hverken er til Tyrkiets fordel eller til EU’s fordel. Det er derfor 

vores opfattelse, dels at vi i Folketinget løbende skal have en debat om, hvordan udviklingen i Tyrkiet nu engang er, dels at 

regeringen bør tilsikre, at uanset hvad der sker, vil Tyrkiet aldrig kunne blive medlem af EU, uden at danskerne bliver spurgt 

ved en folkeafstemning, dels at man skal overveje, om det overhovedet er fornuftigt i forhold til relationen Tyrkiet og EU 

imellem at fortsætte med forhandlingerne.

Det er på den baggrund, at vi ønsker den her forespørgsel.
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Kl.11:45  
Kort bemærkning

Formanden:

Ja tak. Så er det udenrigsministeren til besvarelse.
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Kl.11:46  
Ordfører

Besvarelse

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

EU har haft optagelsesforhandlinger med Tyrkiet siden 2005. Reformtempoet i landet har været svingende - det er der ingen

grund til at lægge skjul på - men den tyrkiske regering har som sin erklærede målsætning at tilnærme Tyrkiet EU og EU's 

standarder. Det vil jo selvsagt være i både EU's og Danmarks interesse, så det er en proces, som vi støtter.

Ifølge den tyrkiske forfatning er Tyrkiet et sekulært samfund med en klar adskillelse mellem stat og religion. 

Regeringspartiet, AKP, har islamiske rødder, men det afviser selv at være islamisk orienteret. Det er sandt, at der i det 

tyrkiske samfund er kredse, der frygter, at AKP-regeringen bevæger landet væk fra princippet om adskillelse af stat og 

religion. AKP lægger selv vægt på, at Tyrkiets strategiske orientering er mod Europa, og partiet har, siden det kom til 

magten i 2002, arbejdet for landets tilnærmelse til EU. Det registrerede vi jo navnlig i perioden fra 2002 til udgangen af 

2005, hvor reformtempoet var særlig højt.

AKP fik ved det seneste valg i 2007 cirka 46 pct. af stemmerne, og partiet fortsatte på det grundlag med at have 

regeringsansvaret. Desuagtet har domstolene været opmærksomme på AKP's islamiske rødder for at sikre, at Tyrkiet 

forbliver sekulært. Sidste år behandledes således en sag imod AKP, og den meget omtalte lukningssag mod AKP kostede

jo rent faktisk meget politisk energi og opmærksomhed og satte reformtempoet ned i forhold til det, som EU forlangte.

Men sagen blev afsluttet i 2008, ved at den tyrkiske forfatningsdomstol konkluderede, at AKP havde været centrum for 

antisekulære aktiviteter, men domstolene undlod at skride til lukning at partiet. Sagen tydeliggjorde konflikten mellem stat 

og religion i det tyrkiske samfund, og den satte som sagt reformprocessen i stå i en lang periode. Og så vil jeg selvfølgelig 

gerne tilføje, som jeg også sagde dengang, at partilukninger i et demokrati bør være noget ganske exceptionelt og være i 

overensstemmelse med Venedigkriterierne, som Europarådet jo arbejder med. Siden lukningssagen i 2008 har valgkampen 

op til lokalvalget den 29. marts 2009 igen afledt opmærksomheden noget fra EU-processen.

Grundlaget for EU's optagelsesforhandlinger med Tyrkiet er som bekendt Københavnskriterierne og den opstrammede 

forhandlingsramme, som er fastlagt af Rådet for Den Europæiske Union. Den danske holdning til optagelsesforhandlinger 

med Tyrkiet er klar, og den har jo også et bredt flertal i Folketinget bag sig og blev bekræftet den 2. maj 2006. 

Målsætningen er et tyrkisk medlemskab af EU, men forhandlingerne er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på 

forhånd, og hvor der også skal tages hensyn til EU's evne til at optage nye medlemmer på det tidspunkt, hvor beslutningen 

skal træffes. Tyrkiet kan først blive medlem af EU, når alle betingelser for medlemskab er opfyldt og EU altså er klar.

Europa-Kommissionen konkluderede i den seneste fremskridtsrapport for Tyrkiet fra november 2008, at landet har forbedret 

sin evne til at leve op til forpligtelserne ved et EU-medlemskab. Tyrkiet opfylder fortsat, siger Kommissionen, i tilstrækkelig 

grad det politiske Københavnskriterium.

Der er sket visse fremskridt i forhold til ytringsfriheden, bl.a. gennem en ændring af artikel 301 i straffeloven, og forholdene 

for de ikkemuslimske trossamfund er forbedret gennem vedtagelse af lov om stiftelser, men implementeringen af 

reformtiltagene halter desværre bagefter i flere tilfælde.

På det udenrigspolitiske område fremhævede Kommissionen i øvrigt Tyrkiets aktive rolle i særlig Mellemøsten og 

Kaukasus, hvor der jo er bevægelse i positiv retning.

EU-Kommissionen peger på, at en væsentlig udfordring for Tyrkiet er at få gennemført en forfatningsreform og en reform af 

justitsvæsenet. Derudover skal Tyrkiet fremme menneskerettighederne, bl.a. ytringsfriheden og religionsfriheden, og den 

civile kontrol med militæret skal styrkes.

Tyrkiet lever desuden endnu ikke op til sine forpligtelser i henhold til den såkaldte Ankaraprotokol. Den protokol udvider sin 

toldunion mellem EU og Tyrkiet til også at omfatte de nye EU-medlemslande, herunder Cypern. Tyrkiet har endnu ikke 

ophævet sine restriktioner på transport- og havnefaciliteter i forhold til Cypern. EU blev i 2006 enig om, at dette skulle have 

konsekvenser, og det blev bl.a. besluttet, at 8 ud af de 35 forhandlingskapitler skulle fastfryses. EU vil tage spørgsmålet om

Ankaraprotokollen op til fornyet overvejelse til efteråret 2009. Tyrkiet modsætter sig gennemførelse af Ankaraprotokollens 

forpligtelser, fordi de ikke ønsker at tage et skridt, som de mener kan tolkes som en de facto tyrkisk anerkendelse af 

republikken Cypern.

I den seneste tid er der sket både fremskridt og tilbageskridt. Et helt nyt og positivt fremskridt er åbningen af en ny kurdisk 

tv-kanal på nationalt tv, TRT 6. Men på andre punkter er der i 2008 efter alt at dømme sket tilbageskridt, f.eks. har nogle 

ngo'er rapporteret om flere sager vedrørende tortur og mishandling i 2008 end året før. Det er selvfølgelig meget alvorligt, og 

det må den tyrkiske regering få rettet op på.

Alt i alt står Tyrkiet således over for en række udfordringer, der skal tackles, inden landet overhovedet kan komme i 

betragtning som medlem af EU. Men skulle Tyrkiet få gennemført alle disse reformer, få gennemført hele den proces, som 

vi forlanger af Tyrkiet, og som Tyrkiets regering selv er indstillet på at gennemføre, og skulle Tyrkiet så derigennem blive 

klar til EU og EU samtidig blive klar til Tyrkiet, så er det givet, at Tyrkiet jo til den tid vil være et helt andet land end det, vi 

kender i dag, og som Dansk Folkeparti altid forholder sig til. Så vil de forhold, som Dansk Folkeparti med megen ret 

anfægter, nemlig være fortid.

Den tyrkiske regering har tilkendegivet, at den ønsker at sætte fart på EU-reformprocessen efter lokalvalget den 29. marts. 

Premierminister Erdogan har udnævnt en ny EU-chefforhandler, som kan koncentrere sig om EU-udvidelsesforhandlingerne 

og virke som en indpisker i reformprocessen, således at disse fejl og mangler bliver rettet hurtigere. Og det vil jo så 

forhåbentlig bidrage til at skabe et nyt momentum.

Ifølge AKP-regeringen selv vil et af de første tiltag efter lokalvalget være at skabe enighed om forfatningsændringer, og det 

kan vi jo kun tilskynde den tyrkiske regering til at gøre. EU er i løbende dialog med Tyrkiet, bl.a. i forbindelse med EU-

optagelsesprocessen. Danmark har også tætte bilaterale kontakter til landet, og under mit besøg i Tyrkiet sidste år 

drøftede jeg naturligvis bl.a. optagelsesforhandlingerne med udenrigsministeren, Babacan. Et af de punkter, jeg lagde vægt 

på, var vigtigheden af at få fart på reformprocessen, især reformer relateret til menneskerettighederne.

Lad mig så slå fast: Tyrkiets vej mod EU er lang og besværlig. Tyrkiet skal gennemføre en omfattende reformproces. Det 

centrale er, at Tyrkiet selv ønsker en tilnærmelse til EU. Det er også i både EU's og Danmarks interesse, at Tyrkiet udvikler

sig i retning af EU. Kommer landet igennem de nødvendige reformer, vil det være et helt andet land, end vi kender i dag. 

Men det vil tage mange år, før Tyrkiet når det punkt, og det vil først være til den tid, vi skal tage endelig stilling til et tyrkisk 

medlemskab af EU.

Her og nu har vi fokus på Tyrkiets tilnærmelse til EU og den tyrkiske reformproces, og det er en reformproces, vi alle, også 

Dansk Folkeparti, naturligvis må være interesseret i fortsætter og accelererer.
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Kl.11:53  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak til udenrigsministeren for besvarelsen.

Så går vi til forhandlingen, og den første, der får ordet, er hr. Morten Messerschmidt som ordfører for forespørgerne.
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Kl.11:53  
Kort bemærkning

Forhandling

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand. Hvorfor minder udenrigsministerens ord mig slående om Chamberlains betragtninger efter sin fredsaftale med

Hitler, peace in our time, troen på, at blot man har et papir, hvorpå der står fred, så får man fred? Det gør de, fordi det er 

præcis den samme situation, vi befinder os i med hensyn til den tyrkiske regering, som naturligvis alt andet lige er et noget

mere venligt stemt regime end det, som Chamberlain havde indgået en aftale med.

Man tror, hvis man skal blive i sprogbruget, på unifying i vores tid, på forening i vor tid med noget, som grundlæggende er 

fuldstændig uforeneligt. Og jeg undrer mig over, at udenrigsministeren næsten ikke, for ikke at sige slet ikke, svarer på den

del af forespørgslen, som handler om, hvorvidt Tyrkiet i øjeblikket bevæger sig bort fra EU eller i retning af EU. Han berører 

overhovedet ikke den islamiseringsproces, som i øjeblikket er i gang under AK-regeringen - ud over dommen fra højesteret. 

Udenrigsministeren berører selvfølgelig forfatningsændringen og siger, at den er positiv. Men er det ubetinget positivt, at AK-

regeringen som led i sit islamiske kvindesyn nu mener, at kvinder skal ind i en særlig bestemmelse i forfatningen, som 

handler om sådan særlig beskyttelsesværdige grupper, herunder børn, handicappede og lignende?

Er det i virkeligheden ikke et forslag, som ligger fuldstændig i forlængelse af det, vi for få år siden hørte fra samme Erdogan,

om sex uden for ægteskab, der også skulle være kriminelt, forudsat at man altså var gift med en anden? Det er fuldstændig

den samme islamiske tankegang, som vi her ser fra Erdogans parti, som når Erdogan udsteder censurforbud mod 

videnskabelige magasiner, der bringer et billede af Charles Darwin på forsiden, fordi han efter regeringens opfattelse har 

været grundlaget for den kreationisme, som man betragter som i strid med islam. Eller hvorfor nævner man ikke de 254 

journalister, som alene sidste år blev retsforfulgt af regeringen, heraf 44 alene efter den artikel 301, som udenrigsministeren 

nævner, men som det tyrkiske retsvæsen altså stadig væk forholder sig til, bruger, anvender, sigter og dømmer folk efter?

Tyrkiet er på vej væk fra EU. Man har ligestillet de islamiske og de sekulære skoler, når det kommer til optag på 

universiteterne. Man har fjernet det gamle forbud mod det islamiske hovedtørklæde, som går helt tilbage til kemalismens 

start, helt tilbage til tiden lige efter første verdenskrig. Man har på linje med det, der foregår i alle andre muslimske lande, 

valgt at forbyde restauranter at udskænke alkohol i 62 ud af Tyrkiets 81 provinser. Område for område minder Tyrkiet mere 

om det Mellemøsten, vi kender, end om det EU, vi nu engang er.

Derfor er vi i Dansk Folkeparti voldsomt skeptiske over for at fortsætte den optagelsesproces, man har sat i gang. Og vi 

insisterer på, at hvis man vil dette ideologiske projekt, må det i det mindste sikres, at befolkningerne får det endelige ord. 

Lige så vel som at præsident Sarkozy i Frankrig har lovet franskmændene en folkeafstemning, bør den danske regering 

også love danskerne, at hvis man fortsætter med dette hovedløse projekt, jamen så bliver det danskerne, der får den 

endelige afgørelse ved en folkeafstemning. Det er det eneste rigtige.

Jeg skal derfor her indledningsvis på vegne af Dansk Folkeparti fremføre følgende:

Forslag til vedtagelse 

»Folketinget konstaterer, at Tyrkiet med sit historiske, politiske og kulturelle baggrund afviger mærkbart fra de øvrige af 

EU’s medlems- og ansøgerlande. Endvidere konstaterer Folketinget, at Tyrkiet igennem de seneste år har gennemgået en 

udvikling væk fra det sekulære udgangspunkt, idet der henvises til forholdene for minoriteter, for ytringsfriheden, for 

ligestillingen og for demokratiet.

På den baggrund opfordrer Folketinget regeringen til i EU at modarbejde processen med henblik på optagelse af Tyrkiet i 

EU og kræver, at regeringen som led i en eventuel optagelse af Tyrkiet som medlem af EU udskriver folkeafstemning 

herom.«

(Forslag til vedtagelse nr. V 48).

Tak, formand.
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Kl.11:58  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak. Dette oplæste forslag til vedtagelse vil indgå i Folketingets videre forhandlinger.

Jeg skal her udsætte mødet. Mødet genoptages kl. 13.00.
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Kl.11:58  
Kort bemærkning

:

Mødet er udsat. (Kl. 11:58).
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Kl.13:06  
Kort bemærkning

Forhandling

Formanden:

Mødet er genoptaget.

Vi er ved forhandlingen, og den næste ordfører under F 24 er hr. Michael Aastrup Jensen. Værsgo.

  

Vis alle (6) indlæg i denne gruppe
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Kl.13:07  
Ordfører

(Ordfører)

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg vil indledningsvis gerne have lov til at slå fast, at i spørgsmålet om Tyrkiets mulige optagelse i EU, er der faktisk 

opstillet en lang række helt specifikke krav, og før de er opfyldt, kan der på ingen måde blive tale om et tyrkisk EU-

medlemskab. Som det ser ud i dag skal tyrkerne flytte sig endog meget langt, hvis de på nogen måde skal gøre sig 

forhåbninger om at blive en del af Den Europæiske Union. Det er min og Venstres opfattelse, at Tyrkiet, som vi kender det i

dag, langtfra er parat til at blive en del af EU. Jeg vil godt have lov til at advare imod, at Dansk Folkeparti får lov til at kapre 

debatten for at gøre den til et spørgsmål om, hvorvidt Tyrkiet anno 2009 skal være EU-medlem. Det spørgsmål er jo 

fuldstændig uaktuelt.

Denne forespørgselsdebat er en ud af efterhånden mange debatter, hvor vi kan få lov til at høre på Dansk Folkepartis 

evindelige klagesang om, at EU er så og så dårligt, og at vi i virkeligheden ville være meget bedre tjent med en høj mur 

omkring Danmark, der kan holde omverdenen på behørig afstand. Det er som at høre en meget dårlig lp-plade, hvor 

pickuppen desværre er kørt fast i samme rille, og på pladecoveret blomstrer partiets spidskandidat til 

europaparlamentsvalget, en mand, der er så utilfreds med EU, at han partout må have et fast sæde i dets parlament. Vi 

befinder os med andre ord midt i hr. Morten Messerschmidts valgkamp, og her er spørgsmålet om Tyrkiet blot endnu et 

stykke valgflæsk, som han langer over disken til vælgerne.

Vi kan bruge Tyrkiet, men set i den sammenhæng er Tyrkiets behov for EU langt, langt større. Tyrkiet ligger som bekendt 

på grænsen mellem Europa og Asien. Af den grund har landet enorm strategisk betydning, især sikkerhedspolitisk, men 

også med hensyn til energiforsyning og handel i øvrigt. Samtidig indtager Tyrkiet en nøglerolle som diplomatisk bindeled 

mellem de stridende parter i Mellemøsten. Landet har bl.a. spillet en meget aktiv rolle i forsøget på at mægle mellem 

Syrien og Israel. Endelig er Tyrkiet en regional magtfaktor, der er med til at værne os og de øvrige lande i Mellemøsten mod

Irans islamiske terrorregime.

Men selv om Tyrkiet måske er lidt af en duks set i mellemøstlig sammenhæng, befinder landet sig stadig rigtig langt nede 

på den demokratiske skala. Der er meget langt op for overhovedet at nærme sig det niveau, som landet skal befinde sig på,

før et tyrkisk medlemskab af EU bliver realistisk. Listen over Tyrkiets fejl og mangler er alenlang, og Dansk Folkepartis 

ordfører har vi allerede hørt remse op af denne liste igen og igen, og det vil han sikkert gøre igen under debatten. Men jeg 

skal nok spare Tinget.

Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at vi i Venstre, eller for den sags skyld i EU generelt, vil se stort på Tyrkiets 

stribevis af brud på elementære menneskerettigheder eller er ligeglade med, at landet ikke efterlever internationale 

konventioner og aftaler - på ingen måde. Hvis Tyrkiet nogen sinde skal gøre sig forhåbninger om at blive en del af det gode 

selskab, skal tyrkerne og deres ledere virkelig lægge sig i selen, for de har meget, meget lang vej igen, før de er egnede til 

at blive lukket ind i varmen. Som jeg sagde indledningsvis, er EU’s principper klippefaste, dem kan der ikke forhandles om. 

På den baggrund vil jeg gerne på vegne af Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale

Venstre og Liberal Alliance fremsætte følgende:

Forslag til vedtagelse

»Folketinget bekræfter sin vedtagelse V 66 af 2. maj 2006.«

(Forslag til vedtagelse nr. V 49).

Hvis nu ikke alle tilstedeværende ved, hvad det egentlig var, vi vedtog i 2006, vil jeg gerne lige læse det op som en 

servicemeddelelse. Det var følgende:

»Folketinget konstaterer, 

- at forhandlingerne med Tyrkiet om medlemskab af Den Europæiske Union er indledt,  

- at grundlaget er Københavnskriterierne og en opstrammet og forsvarlig forhandlingsramme som fastlagt af Rådet for Den 

Europæiske Union på mødet den 3. oktober 2005, 

- at målsætningen er tyrkisk medlemskab af EU, men at forhandlingerne er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på 

forhånd, og hvor der også skal tages hensyn til EU's evne til at optage nye medlemmer (absorptionskapacitet). Folketinget 

opfordrer regeringen til fortsat at medvirke til at sikre en stram og forsvarlig forhandlingsproces med Tyrkiet.«
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Kl.13:11  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak. Vi har jo i formandskabet indført den praksis, at man ikke nødvendigvis læser et forslag til vedtagelse op, efter at 

ordføreren netop har læst det op - sådan har det jo været før - men for en god ordens skyld vil jeg gøre det her, for nu er der 

to oplæste forslag: det gamle og det nye. Jeg vil godt læse det op, for det er rimelig kort. Det, som Venstre, 

Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance har som

forslag til vedtagelse, lyder:

»Folketinget bekræfter sin vedtagelse V 66 af 2. maj 2006.«

Det er det forslag til vedtagelse, der indgår i de videre forhandlinger.

Der er ønsker om korte bemærkninger, og det er først hr. Morten Messerschmidt. Jo
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Kl.13:12  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Først må der være grund til at takke hr. Michael Aastrup Jensen om ikke andet så i hvert fald for hans opfindsomhed i 

forhold til at skrive ordførertaler. Under den tidligere debat hørte vi lidt om Morten Korch, og nu skal vi høre om hans lp-

samling. Jeg er da næsten glad for, at vi har begrænset det til to debatter i dag.

Dernæst vil jeg høre: Når nu man fra det her store flertal af partiers side vælger at trække en vedtagelse fra den 2. maj 2006

frem, altså en næsten 3 år gammel vedtagelse, vidner det så i virkeligheden ikke om, at man fra de partiers side 

overhovedet ikke interesserer sig for, hvad der foregår i Tyrkiet? For der er jo netop sket helt elementært graverende ting i 

Tyrkiet inden for de sidste 2-3 år. AK-partiet, altså regeringspartiet, er blevet kendt i strid med forfatningen, og der er en 

omfattende islamisering af samfundet i gang. Alle de ting vælger japartierne overhovedet ikke at tage stilling til, næ, man 

holder fast i det, man vedtog i 2006, og så kan alt det andet åbenbart være ligegyldigt.
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Kl.13:13  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:13  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Nu tror jeg ikke, at Dansk Folkepartis EU-ordfører helt kan lægge mig i munden, at jeg ikke havde en rimelig skarp kurs 

over for et eventuelt kommende EU-medlemskab for Tyrkiet. Det var også derfor, at jeg som en servicemeddelelse læste 

vedtagelsen fra 2006 op, hvis nu nogen skulle have glemt den, for der siger vi jo, at det er en åben proces - resultatet er 

ikke givet på forhånd - at regeringen skal føre en stram og forsvarlig forhandlingsproces osv. 

Det er altså ord, hvor vi klart siger, at Københavnskriterierne skal opfyldes fra Tyrkiets side, at man generelt skal stramme 

op i forhold til demokratiske spilleregler osv. Det sagde vi allerede dengang, og det er der selvfølgelig ikke ændret ved; det 

mener vi stadig væk, og dermed har vi også sagt, at vi ikke mener, at Tyrkiet er i mål endnu. Og som jeg også sagde i 

ordførertalen, mener vi faktisk fra Venstres side, at der er rigtig lang vej til målstregen endnu.

Så er der selvfølgelig to måder, man kan gribe det an på: Skal vi så bare lade være med at tænke mere over det, eller skal 

vi prøve at holde dem på sporet og kæmpe for, at de når i mål? Det er det, vi lægger op til fra Venstres side.
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Kl.13:14  
Kort bemærkning

Formanden:

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:14  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Det kan jo ikke tages som udtryk for andet, end at Venstre åbenbart finder, at det der med, at et parti og en regering bliver 

kendt i strid med sit eget lands forfatning, i hvert fald ikke er væsentligt nok til, at man gider bruge et par minutter på at 

indskrive det i et forslag til vedtagelse. Det er da ganske tankevækkende. Noget så fundamentalt for et demokrati, som at 

ens regering overholder forfatningen, bør da indgå i de overvejelser, som man som EU-medlemsland gør sig, i takt med at 

Tyrkiet altså forhandler.

Så vil jeg spørge i forhold til det der mantra, vi hele tiden hører og sikkert vil høre fra alle de andre copy-paste-talere her 

efterfølgende, at selvfølgelig kan Tyrkiet først komme med, når landet overholder kriterierne: Hvilket europæisk land kan 

komme med, før de overholder kriterierne? For ellers giver det svar jo ikke nogen mening. Der er jo masser af europæiske 

lande, man ikke vælger at indlede optagelsesforhandlinger med, men hvis de alle sammen bare skal med, når de opfylder 

kriterierne, hvorfor skal man så forhandle med Tyrkiet og ikke med f.eks. Aserbajdsjan og Rusland?
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Kl.13:15  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:15  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Nu er det jo sådan, vil jeg gerne sige til hr. Morten Messerschmidt, at Tyrkiet er et officielt kandidatland til EU; det er 

Aserbajdsjan ikke endnu, og det er i hvert fald en rimelig god grund til, at man ikke forhandler med Aserbajdsjan.

I forhold til Tyrkiets eventuelle kommende EU-medlemskab har vi jo klart sagt, at vi ønsker at holde dem på sporet i forhold 

til Københavnskriterierne og i forhold til, at de mangler at få ryddet op i nogle ting, bl.a. i forhold til spørgsmålet om deres 

domstole og i forhold til forfatningen. Det er vi jo fuldstændig enige om. Det er også derfor, jeg siger, at det simpelt hen ikke

kan nytte noget, at Dansk Folkeparti prøver at kapre en dagsordenen om, at vi fra Venstres side gerne vil have Tyrkiet med 

i EU anno 2009, for som jeg sagde i min tale: Det ønsker vi ikke. Vi vil have, at Tyrkiet skal opfylde en lang række krav, 

som de ikke er i nærheden af at opfylde endnu, før de kan komme med i EU. Et forsøg på at fjerne den fokus, som hr. 

Morten Messerschmidt prøver på, skal han ikke få held til.
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Kl.13:16  
Kort bemærkning

Formanden:

Så er der en kort bemærkning fra hr. Kamal Qureshi.
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Kl.13:16  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

Tak. Vi har jo fremsat et fælles forslag til vedtagelse, men jeg tror, at vi også er enige på afgørende områder, så jeg synes 

bare - når nu vi ikke fik lejlighed til at stille ministeren spørgsmål i første runde - at jeg gerne, for at få det på plads, vil 

spørge Venstres ordfører, om ikke Venstre vil kunne bekræfte sammen med SF, at den helt klare grund til, at vi støtter den 

her proces, er, at vi tror på, at Tyrkiets udvikling i retning af mere demokrati, bedre menneskerettigheder, bedre rettigheder 

for kvinder og andet fremmes i den her proces og ikke det modsatte.

Det, der er det helt bærende, er jo, at vi i modsætning til Dansk Folkeparti ikke bare er optaget af at ødelægge Tyrkiet, 

men faktisk er optaget af, hvordan vi fremmer den udvikling i Tyrkiet, som kan gøre, at Tyrkiet netop kan virke som den bro, 

der bliver nævnt i ordførerens tale.
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Kl.13:17  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:17  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg kan kun være fuldstændig enig med spørgeren og sige, at det helt klart er vores vurdering, at det, at vi så at sige holder

dem på sporet - som jeg har nævnt et par gange - i forhold til optagelsesforhandlingerne, i forhold til at der hele tiden er en 

undersøgelse af, om de opfylder de forskellige kriterier, at vi arbejder for, at de kommer i en meget mere demokratisk 

retning, og holder regeringen fast på de løfter, den har givet i forhold til EU, er markant bedre, end at vi kommer og siger: 

Nej, vi mener ikke, at Tyrkiet overhovedet er en del af Europa. For så kan det da gå rigtig galt.

Her taler vi altså om et land, som har en kæmpe militærstyrke, et land, som i dag i mit billede i en eller anden grad er med 

til sammen med Israel at være duksedrengen i Mellemøsten. Og det kan altså gå gruelig galt, hvis ikke vi kan holde dem 

på sporet og så at sige hele tiden sige: I kan godt nå målet, hvis I opfylder de her forskellige krav. Så jo, jeg er meget enig.
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Kl.13:18  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Kamal Qureshi.
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Kl.13:18  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

De her korte bemærkninger behøver jo ikke nødvendigvis være spørgsmål, så jeg vil benytte lejligheden til at sige, at set 

gennem SF’s briller er der jo ikke nogen tvivl om, at det er helt klart, at vi ser en proces i Tyrkiet. Går man tilbage til det 

tidspunkt, hvor processen startede i Tyrkiet, og det er jo længere tilbage end i 2005, er der ingen tvivl om, at Tyrkiet har 

bevæget sig i en retning med mere respekt for menneskerettighederne. De grupper i Tyrkiet, som ønsker den her proces, 

bliver styrket af et europæisk samarbejde og bliver styrket af, at Tyrkiet er med i en lang række projekter, 

menneskerettighedsprojekter, kvinderettighedsprojekter, demokratiprojekter m.m. Tyrkerne er med i de internationale 

konferencer, og deltager også i langt hovedparten, hvor de personer og de grupper bliver styrket.

Så det ville være en skadelig udvikling for Tyrkiet, hvis vi skulle vælge den linje, som Dansk Folkeparti lægger op til, og 

skubbe tyrkerne fra os. Det, der er det helt centrale, det helt afgørende og det, tyrkerne har brug for, er, at vi er der, at vi 

hjælper dem, og at vi er med til at fremme udviklingen i det rigtige spor.
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Kl.13:19  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:19  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg er enig i, at vi heldigvis har set visse positive skridt fra Tyrkiets side. Jeg må så til gengæld sige, at jeg også synes, at 

vi har set tilbageskridt fra Tyrkiets side. Der må jeg give hr. Morten Messerschmidt ret i, at vi også har set episoder, som 

jeg i hvert fald absolut ikke syntes var pæne. Derfor er det også vigtigt for mig at understrege, at det Tyrkiet, som vi fra 

Venstres side gerne ser får EU-medlemskab, ikke er et Tyrkiet anno 2009, for der er altså lang vej endnu. Men som 

spørgeren klart var inde på, kan Tyrkiet jo kun komme i mål, hvis og såfremt Tyrkiet er på sporet, og derfor er det vigtigt, at 

vi holder dem på sporet.
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Kl.13:20  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe for en kort bemærkning.
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Kl.13:20  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Når jeg påhører de her debatter om Tyrkiets mulige optagelse i EU, så er der en ting, der altid undrer mig, og det er bl.a. hr.

Michael Aastrup Jensens tidshorisont. Det er altså, som om historien kun er et øjeblik, der venter på det næste øjeblik, og 

det er rigtigt, at det er sådan med historien i forhold til Vorherre, men hr. Michael Aastrup Jensen kunne dog godt have en 

anden tidshorisont.

Der bliver hele tiden sagt, at det slet ikke er i dag, og at det slet ikke er i 2009, at Tyrkiet skal optages, men altså, 

Muhammed er ca. 1.500 år gammel, og islamismen er lige så gammel. Så har vi i årene efter første verdenskrig oplevet et 

tilbageslag for islamismen med Kemal Atatürks reformer, og nu går det den modsatte vej igen, som om Kemal Atatürk 

næsten ikke havde eksisteret… 
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Kl.13:21  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Vi skal lige have spørgsmålet.
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Kl.13:21  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Ja, spørgsmålet - det forundrede spørgsmål - er: Hvad er det for en tidshorisont? Er det 30 år, der vil gå, inden Tyrkiet kan 

optages, eller er det 100 år, og kunne man så ikke lige lade det ligge lidt og vente med at snakke om det?

  

31

Kl.13:22  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:22  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Altså, jeg kan ikke sætte en tidsgrænse ind og sige, at det bliver om x antal år, at Tyrkiet kan blive medlem af EU, for som

jeg har slået fast, skal Tyrkiet opfylde en lang række kriterier, som de ikke er i nærheden af at opfylde endnu. Og hvornår 

de så gør det, beror selvfølgelig på de forhandlinger, der er mellem EU på den ene side og Tyrkiet på den anden side. Jeg 

er selvfølgelig forhåbningsfuld, med hensyn til at vi kan komme det nærmere, at det kan storme fremad, men det er jo også 

vigtigt at slå fast, at det forslag til vedtagelse, som vi forhåbentlig bekræfter med en afstemning her senere, også klart siger,

at det er en åben proces, hvor resultatet ikke er givet på forhånd.

Så det vil sige, at det altså er sådan, at det ikke bare er en gratis omgang for Tyrkiet. Hvis ikke Tyrkiet opfylder de 

forskellige kriterier, der er, kan Tyrkiet ikke blive medlem af EU. Derfor er det også vigtigt, at Tyrkiet spiller med på den her 

bane.
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Kl.13:23  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.13:23  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jo, men hvis jeg nu fik den originale idé at foreslå her i Folketinget, at Saudi-Arabien skulle optages i EU, så ville det 

formentlig støde på forskellige indvendinger, og en af de absolut relevante ville være, at Saudi-Arabien er et islamisk 

diktatur. Og så ville hr. Michael Aastrup Jensen sige, at det jo var en proces, der gik over tid, og at alle 

Københavnskriterierne skulle være opfyldt, før vi kunne optage Saudi-Arabien.

Ærlig talt, er det da ikke nogle mærkelige luftkasteller og en mærkelig mangel på fornemmelse for, hvor uendelig langsomt 

historien bevæger sig?
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg kan berolige hr. Jesper Langballe med, at vi fra Venstres side ikke vil arbejde for, at Saudi-Arabien bliver medlem af EU.

Det er jo så dermed også sagt, at jeg mener, at Tyrkiet er et kandidatland, og at Tyrkiet selvfølgelig skal opfylde en lang 

række kriterier, for at det kan blive medlem. Det har jeg efterhånden sagt mange gange nu, men alligevel prøver man at 

skyde os i skoene, at - som jeg hørte det fra hr. Morten Messerschmidt tidligere - hvis det stod til os, ville Tyrkiet komme 

med i nærmeste fremtid.

Jeg har altså sagt rimelig klart i min tale, at der er lang vej endnu, før Tyrkiet kommer i mål, men som vi også talte om før, 

er det, at vi holder dem på sporet og holder dem på en demokratisk vej, bedre end alternativet.
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Så er det fru Yildiz Akdogan, Socialdemokratiet.

  

Vis alle (28) indlæg i denne gruppe
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Kl.13:25  
Ordfører

(Ordfører)

Yildiz Akdogan (S):

Et uddannelsessystem, der fungerer under en religiøs administration, censur på bøger, dødsstraf, skilsmisse ikke tilladt, 

prævention og abort ikke tilladt, kvinder i den offentlige sektor må opgive deres arbejde i tilfælde af et ægteskab, 

kriminalisering af homoseksuelle - disse var punkter i en forfatning, som også gjorde krav på nabostatens territorium. Men 

den her forfatning er ikke den tyrkiske. Det er en forfatning, der var den irske før 1973. Det får en til at tænke og ikke mindst

stille spørgsmålet: Kan det virkelig passe? Ja, det kan det. Men Irland er heldigvis nået langt siden, bl.a. takket være EU 

og de krav, man har stillet fra fællesskabets side til de enkelte medlemslande.

Men spørgsmålet i dag drejer sig om Tyrkiet, og spørgsmålet er så, hvad der sket, siden dette land blev kandidatland i 

1999. Tyrkiet har først og fremmest forpligtet sig til at opfylde Københavnskriterierne. Allerede 2 år efter, dvs. i 2001, 

lancerede den daværende koalitionsregering sin første reformpakke, der prikkede hul på en række tabuer i tyrkisk politik - 

tabuer, som gjorde op med militæret, mindretalsspørgsmålet og menneskerettighederne generelt.

I 2002 fik landet så sin nuværende konservative, religiøse regering, også kendt som AKP-partiet. Trods skeptikernes frygt 

for en islamisering af det sekulære Tyrkiet, kan man med rette spørge, hvad der er sket rent reformmæssigt under den her 

regering. Hvis jeg skal fremhæve nogle af de konkrete udviklingsprocesser, kan jeg nævne nogle enkelte, og det lyder 

sådan her:

Den meget kritiserede forfatning fra 1982, der blev til efter militærkuppet, har været og er under stor forandring og 

reformproces, og en tredjedel af forfatningen er bl.a. ændret. Dødsstraffen er afskaffet. Den politiske situation i Tyrkiet er 

meget mere stabil end tidligere, og militærets indblanding i det politiske liv er begrænset væsentligt. Bl.a. har militæret blot

en rådgivende rolle i dag. Mindretalsrettigheder er forbedret væsentligt. F.eks. er det i dag tilladt, at det kurdiske mindretal 

kan få lov til at se kurdisk tv 24 timer i døgnet. Kvindernes ligestilling er forbedret markant, bl.a. via ægteskabsloven og den 

reviderede straffelov. Vold mod kvinden tages meget mere alvorligt fra myndighedernes side, og der er nultolerance over for 

æresrelaterede drab, heldigvis. Religiøse mindretal har fået lettere ved at komme frem og ytre sig til pressen og i det 

offentlige rum generelt. Der er også indført en nultolerancepolitik mod tortur og mishandling i fængslerne.

Så langt, så godt. Men er alt så fryd og gammen i Tyrkiet? Nej, Tyrkiet har stadig lang vej med hensyn til at implementere 

alle reformer, og selv om optagelsesforhandlingerne blev indledt officielt i 2005, mangler landet stadig væk 33 ud af de 35 

lovpakker, som landet skal gennemføre. Spørgsmålet er så, når nu et kandidatland, som, siden det blev grundlagt i 1923, 

har sat den europæiske statsdannelsesmodel som sit forbillede og trods sin muslimske baggrund har formået at bygge et 

parlamentarisk system op med frie valg og et ønske om at være en del af det europæiske fællesskab: Skal dette land 

holdes ude? Eller skal man holde det fast i den reformproces, det er i gang med?

For os Socialdemokrater er svaret ret enkelt. Tyrkiet er en vigtig samarbejdspartner for EU, og landet spiller også en vigtig 

rolle i NATO, som vi har set på det seneste, og kan også være en god rollemodel for andre muslimske lande. Derfor skal 

man holde den tyrkiske regering fast på det løfte om reformer. Vi ved, at medlemskab ikke er på tale i morgen eller de 

næste mange år frem, ligesom vi ved, at bolden ligger hos tyrkerne, hvad reformprocessens hastighed angår. Derfor mener 

vi heller ikke, at døren skal lukkes for Tyrkiet eller andre lande, der måtte ønske at forpligte sig til kravene om kriterierne fra 

EU's side. Vi skal derimod holde fast i en stram og ansvarlig forhandlingspolitik, hvad enten det gælder Tyrkiet eller andre 

kandidatlande.

Vi støtter den af Venstres ordfører fremsatte udtalelse.
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Kl.13:29  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:29  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Tak for betragtningerne. Jeg tror bare, jeg vil nøjes med at spørge - nu hvor fru Yildiz Akdogan altså tilslutter sig det forslag 

til vedtagelse tilbage fra midten af 2006 - om hun ikke isoleret betragtet kan se det som et problem, at den regering, som 

EU i øjeblikket forhandler med, er blevet kendt forfatningsstridig ved Tyrkiets forfatningsdomstol og altså har fået straffe 

derefter, det vil sige fået nedsat sit statstilskud osv.

Gør det ikke bare for nogle Socialdemokrater, at man måske lige tænker sig om en ekstra gang, inden man går ud og råber

juhu over den forhandlingsproces, som jeg forstår, at fru Yildiz Akdogan er en varm tilhænger af?
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Yildiz Akdogan (S):

For det første mener jeg ikke, at jeg råbte juhu. For det andet vil jeg også sige, at AKP-partiet heldigvis ikke blev lukket.

I min indledning refererede jeg til et land, der engang havde nogle regler, der kan få os til at ryste på hovedet i dag - Irland. 

Men situationen en anden i dag. Og som jeg også sagde i min tale, er det spørgsmålet om en reformproces. Bolden ligger 

hos tyrkerne, det gør hastigheden også. Så skulle vi ikke lige vente og se, hvordan og hvorledes det går, inden vi på forhånd

dømmer dem ude?
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg synes, det er en ganske fortrinlig argumentation, der givetvis fortjener optryk i flere årbøger, når året udrinder. Altså, det

forhold, at Irland på 35 år har reformeret sig, gør, at så må Tyrkiet sandelig da også kunne. Det synes jeg er fantastisk. Jeg

vil i hvert fald huske det længe, tror jeg. Jeg vil sige, at det unægtelig også letter argumentationen for Socialdemokraterne 

på en lang række andre områder, hvis man kan pege på et eneste område, hvor der har været en udvikling, og så sige: 

Jamen så kan alle andre også. Jeg vil sige: Enfoldigheden leve! Og så må folk uden for huset her jo selv dømme.

Men jeg vil egentlig bare gerne have svar på mit spørgsmål. Gør det overhovedet ikke indtryk på fru Yildiz Akdogan eller på 

Socialdemokratiet som sådan, at den regering, man forhandler med, ved den tyrkiske forfatningsdomstol har fået kendt sit 

virke og sit program i strid med forfatningens grundprincipper?
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Kl.13:31  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:31  
Kort bemærkning

Yildiz Akdogan (S):

Tak for det. Jeg ved ikke, om ordføreren selv er klar over det, men faktisk lavede vi en stor big bang-udvidelse i 2004, hvor vi 

fik ti nye lande med i EU, og så fik vi to andre nye lande, og mig bekendt har de her lande reformeret sig ret så meget og er

blevet ret velfungerende demokratiske stater. Så, ja, det tog 35 år for Irland, det tog gennemsnitlig 10 år for de central- og 

østeuropæiske lande. Det kan være, at det måske tager 20 år for Tyrkiet - hvem ved? Men processen er sat i gang. 

Så vil jeg lige spørge hr. Morten Messerschmidt, der er så skeptisk over for, hvad der foregår i Tyrkiet: Har hr. Morten 

Messerschmidt været i Tyrkiet? Europaudvalget var jo på en studietur for netop at gå ind og se på, hvad der sker, og 

hvordan reformprocesserne ser ud, og vi snakkede både med civilsamfundet, de politiske partier og forskellige andre 

interessegrupper. Det kunne måske have gavnet hr. Morten Messerschmidts indsigt i forhold til, hvad der foregår, hvis han 

nu havde deltaget i den her studietur.
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Kl.13:32  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger, og næste ordfører er fru Hanne Agersnap, Socialistisk Folkeparti.
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Kl.13:32  
Ordfører

(Ordfører)

Hanne Agersnap (SF):

Jeg vil gerne takke for ministerens redegørelse, som jeg synes klart viste, at der stadig væk er væsentlige udeståender og 

udfordringer på mange områder i samarbejdet, men at den grundlæggende holdning også er, at det er vigtigt, at vi fortsætter

forhandlingsstrategien.

I SF undrer vi os over, at forespørgerne - i hvert fald sådan som forespørgslen er formuleret - kun er interesserede i forholdet

mellem islamiske og sekulære kræfter. Det, som vi synes er det særlig interessante, er forholdet mellem de demokratiske 

og de udemokratiske kræfter, herunder forholdet til mindretal, bl.a. kurderne, hvor det er vigtigt, at vi får en udvikling mod et 

mere pluralistisk demokrati.

Det er vigtigt, at EU fortsætter forhandlingerne med optagelse for øje, fordi det bl.a. er på den måde, vi får fremmet 

udviklingen mod det pluralistiske demokrati og mindretalsbeskyttelse, og fordi det er vigtigt for både EU og Tyrkiet at få 

styrket samarbejdet og i sidste ende nå frem til optagelse.

SF støtter de rammer for optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet, som vi vedtog tilbage i 2006. Her konstaterede 

Folketinget, at forhandlingerne med Tyrkiet er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på forhånd, men at målet dels er 

optagelse, dels at Tyrkiet skal opfylde de samme krav som alle andre nye medlemslande, herunder Københavnerkriterierne.

De seneste år er den positive reformproces, som blev startet i Tyrkiet i 2003, gået i stå. Det er vigtigt, at vi fortsætter med 

at presse på og få Tyrkiet tilbage på reformsporet, få bremset den øgede polarisering i det tyrkiske samfund og sikret 

pluralisme og mindretalsrettigheder. De demokratiske kræfter vokser i Tyrkiet, og de kræfter skal vi støtte ved at fortsætte 

forhandlingerne med optagelse som mål.

Ministeren nævnte, at et af problemerne i forhandlingerne med Tyrkiet er manglende accept af Ankaraprotokollen, altså at 

Tyrkiet ikke kan acceptere toldunion og transport- og havnesamarbejde med Cypern. Forholdet til Cypern og Grækenland 

fortsætter med at spænde ben for optagelsesforhandlingerne, og vi mener, at EU har en stor del af ansvaret for den 

hårdknude, forhandlingerne er havnet i. Den tyrkiske premierminister accepterede i sin tid FN's plan for en løsning af 

konflikten på Cypern, men græsk-cyprioterne forkastede planen. Alligevel valgte man at optage et delt Cypern i EU, og det 

er nu en af barriererne i forhandlingerne.

Det er vigtigt at holde fast i, at udsigten til EU-medlemskab giver den tyrkiske befolkning tro på fremtiden. Men både EU’s 

vaklen og de nyere processer i Tyrkiet har været med til at sætte reformprocessen i Tyrkiet i stå, og det er uheldigt for 

begge parter ud fra både et sikkerhedspolitisk, kulturelt og demokratisk synspunkt. Vi har brug for Tyrkiet som bindeled til 

Mellemøsten, til konstruktiv dialog med Tyrkiets moderate islam og til at skabe robust økonomi og velfærd i Europa. Tyrkiet

har allerede siden 1963 haft privilegeret medlemskab af først EF og nu EU, så man kan jo ikke tilbyde Tyrkiet en 

mellemting. Nu er det fuldt medlemskab, vi forhandler om.

SF støtter flertallets forslag til vedtagelse, som jo ikke er en genopfindelse af den dybe tallerken, men fastholder os ved den

vedtagelse, der blev vedtaget i maj 2006.
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Kl.13:36  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Der er et par korte bemærkninger, og den første er fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:36  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Fru Hanne Agersnap nævnte jo mange spændende emner i sit indlæg, og jeg vil bare stille spørgsmål til ét område.

Fru Hanne Agersnap nævnte forsøget på at genforene Cypern, altså få afsluttet den ulovlige besættelse at Nordcypern 

siden 1974 og genforene den med den græsk-cypriotiske del. Jeg forstår det sådan, at SF synes, det ville være 

fuldstændig naturligt, hvis græsk-cyprioterne skulle overdrage den besatte del af landet til tyrkerne. Det var i hvert fald 

sådan, jeg udlagde det, og kan fru Hanne Agersnap sige noget om, hvad det er for nogle dele af aftalen, hun finder er særlig

fornuftige?

Det er jo velkendt, at græsk-cyprioterne syntes, det var træls, at de skulle dele deres nationalbankreserver, og at det var 

træls, at man skulle have en fælles beslutningsprocedure, som gjorde, at hver del af øen ville få lige 

beslutningskompetence ved ny lovgivning, og at man skulle dele præsidentmagten og alle de ting. Men kunne fru Hanne 

Agersnap prøve at uddybe, hvordan hun ser på nogle af de elementer i aftalen, som hun åbenbart mener er så fantastisk?
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg mener, det er vigtigt, at den løsning af Cypernproblemet i FN-regi, der blev forsøgt, bliver fastholdt, så problemet ikke 

fortsat er en barriere for udviklingen af EU. Jeg kender ikke historien så godt, at jeg kan sige, hvad forsøget præcis faldt på,

men det er uheldigt, at processen ikke er genoptaget, så vi får forhandlingerne i FN-regi og får løst problemerne, for det vil 

fortsat være en barriere for Tyrkiets optagelse, hvis samarbejdet med Cypern bliver blokeret.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jamen forstå mig ret. Jeg kan sagtens forstå, at man som socialist kan have den tilgang til spørgsmålet, at når halvdelen af

et land bliver besat af fremmede tropper, er det selvfølgelig de besatte, som udgør problemet. Det er jo et velkendt 

socialistisk synspunkt, vi har set det siden 1917 og frem til 1989 som et ganske anerkendt dogme, men jeg er bare 

overrasket over at se, at vi også i hr. Villy Søvndals nyreformerede socialistparti finder denne relativt totalitære tilgang til 

folkeretten. Men lad det ligge.

Et andet spørgsmål, som jeg synes det må være centralt for SF at svare på, er spørgsmålet om den folkelige deltagelse. Vi

har jo flere gange hørt folk fra SF insinuere, at man er tilhænger af folkeafstemninger, f.eks. forud for Lissabontraktaten, så 

derfor vil jeg gerne høre, om SF støtter Dansk Folkepartis forslag om, at uanset hvordan man kommer videre med 

forhandlingerne med Tyrkiet - men at man ønsker det - kan processen ikke afsluttes, i hvert fald ikke i Danmark, uden at 

danskerne høres ved en folkeafstemning. Er det et forslag, som socialisterne kan støtte?
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Kl.13:39  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:39  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Det kan vi ikke støtte, for det er ikke alle spørgsmål, der egner sig til en folkeafstemning. Forhold, der angår danskere, kan 

egne sig, men et EU-spørgsmål om optagelse af et nyt land egner sig ikke til en folkeafstemning. Vi mener, at det at sikre,

at Københavnerkriterierne opfyldes, er meget mere egnet som grundlag for beslutning om en optagelse.
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Kl.13:40  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe for en kort bemærkning.
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Kl.13:40  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Når man selv opfinder de historiske problemstillinger, man skal diskutere, så går det hele jo meget nemmere. Fru Hanne 

Agersnap undrede sig over, at hr. Morten Messerschmidt kun skelnede mellem sekulære og islamiske kræfter og ikke 

mellem demokratiske og udemokratiske kræfter. Jamen det er jo, fordi tyrkerne selv gør det. Det er jo sådan, de selv ser på

det, uanset på hvilken side af gærdet de står. Kemal Atatürk ville i 1920'erne skabe en sekulær nationalstat, hvilket er 

noget højest uislamisk. Og nu går det den modsatte vej. Nu vil Erdogan og Gül skabe en islamisk stat.

Men det er jo den modsætning, der tæller i Tyrkiet. Kemal Atatürk var så vist ikke nogen mønsterdemokrat, men den 

sekulære stat var hans hjertebarn. Men det, tyrkerne finder grundvæsentligt i den her sammenhæng, synes fru Hanne 

Agersnap altså er ligegyldigt.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Ja, for os er de vigtigste principper hensynet til, om det er demokratisk eller udemokratisk. Jeg anerkender, at 

diskussionen måske går på en anden led i Tyrkiet, men samtidig er der både demokratiske og udemokratiske tendenser på

begge sider, både i de islamiske bevægelser og i de sekulære bevægelser. Så jeg mener, at vi, hvis vi skal vurdere 

udviklingen i Tyrkiet, skal vurdere styrken af de demokratiske processer på begge sider.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jamen er det ikke faldet fru Hanne Agersnap ind, at der er en sammenhæng, som simpelt hen går på, at den sekulære 

nationalstat i modsætning til den religiøse stat er en forudsætning for demokratiet, og at når Tyrkiet i øjeblikket bevæger 

sig, ikke gradvist, men faktisk efterhånden i fuld galop imod en øget islamisering, så bevæger Tyrkiet sig faktisk dermed 

automatisk væk fra demokratiet?
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Nej, det er den sammenhæng, jeg ikke accepterer. Jeg mener, at det, der er vigtigt, er, at vi ser på de demokratiske 

kræfter, hvad enten de er islamiske eller sekulære, og vurderer styrken af de demokratiske kræfter. I den sekulære 

bevægelse er der udemokratiske kræfter, ligesom der er i den islamiske bevægelse.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Martin Henriksen for en kort bemærkning.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Martin Henriksen (DF):

Tak. Det var, fordi jeg bemærkede, at fru Hanne Agersnap sagde, at det her spørgsmål ikke egnede sig til en 

folkeafstemning i Danmark, fordi det ikke havde indflydelse på danske forhold. Men der vil jeg bare høre, om ikke fru Hanne 

Agersnap altså godt kan se, at det alligevel har det. For hvis vi kigger på den udvidelse, der har fundet sted imod øst, så 

har den jo eksempelvis medført en indvandring til Danmark fra de østeuropæiske lande. Derfor er det jo også nærliggende 

at tro, at såfremt Tyrkiet kom med i EU, ville det også medføre en øget tyrkisk indvandring til Danmark.

Jeg vil bare høre, om det ikke kunne give anledning til, at man så ville mene, at det også var et forhold, som danske 

vælgere kunne få lov til at tage stilling til.
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Kl.13:43  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:43  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

I sidste instans har alle internationale spørgsmål og samarbejder, Danmark indgår i, vel relevans for forhold i Danmark. Men

det er et spørgsmål om, hvorvidt det er af den karakter, at alle betingelserne og forudsætningerne omkring optagelse vil 

kunne forklares i Danmark. En folkeafstemning om det her spørgsmål i Danmark vil hurtigt blive en folkeafstemning for eller 

imod EU, og det ville være svært at fastholde fokus, når fokus er på optagelse af et andet land.
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Kl.13:44  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Martin Henriksen.
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Kl.13:44  
Kort bemærkning

Martin Henriksen (DF):

Der er jeg uenig. Jeg tror ikke, at en folkeafstemning i Danmark vil blive til et spørgsmål om for eller imod EU. Jeg tror, at 

det vil være en folkeafstemning for eller imod risikoen for en stor tyrkisk indvandring til Danmark. Det er jo meget reelt at 

spørge danskerne om det. Det synes jeg da i hvert fald det er, for Tyrkiet er et stort land, og kommer Tyrkiet med i EU, vil 

det få meget indflydelse, fordi det er et stort land. Qua sin befolkningssammensætning og sin størrelse vil det få meget 

indflydelse, specielt hvis Lissabontraktaten bliver vedtaget.

Derfor har det jo dels stor indflydelse på det, som man politisk beslutter i EU, som har konsekvens for Danmark, og dels vil

det også have effekt, hvis Tyrkiet f.eks. kom med i Schengen - fri bevægelighed ind over grænserne; at man kommer ind og

får fuld gavn af den fri bevægelighed. Det vil jo i den grad være et spørgsmål, om danskerne tør løbe risikoen for en stor 

tyrkisk indvandring til Danmark.

Hvis Socialistisk Folkeparti ikke mener, at der er noget at være bekymret for, kan man vel godt gå ud og argumentere for 

eller imod de synspunkter, man har, og så lade det være op til vælgerne i sidste ende at beslutte, om de synes, det er den 

rigtige vej at gå eller ej.
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Kl.13:45  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:45  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg vil godt sige, at vi ikke er bange for vælgerne. Vi kan sagtens gå ud og argumentere, men problemet er, om vi får en 

debat, der afspejler det afstemningstema, der bliver. For det kan blive sådan en trussel om en kæmpe indvandring, altså 

forskellige vurderinger af fremtiden, som vil være svære for befolkningen at vurdere på baggrund af sådan en 

optagelsestekst. F.eks. gælder det for de lande, vi senest har optaget, at Schengen jo er udskudt, og at der er betingelser 

kombineret med optagelserne. Det vil blive svært at vurdere, og så vil det blive sådan en slags: »hvem tror det ene, hvem 

tror det andet-kampagne.« Den kan være svær at få til at blive frugtbar.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Søren Krarup for en kort bemærkning.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg havde i søndags den spændende oplevelse at være inviteret til et møde hos Radikal Ungdom, hvor jeg diskuterede 

forsvarspolitik med hr. Morten Helveg Petersen. Det var meget hyggeligt og fredeligt, men på et tidspunkt kom vi naturligvis 

til at tale en del om Afghanistan, dvs. om muligheden for at Danmark med sin indsats dér kunne skabe et demokrati, hvad 

jeg betvivlede. Jeg får lyst til i forlængelse af det, fru Hanne Agersnap har sagt hidtil, at spørge hende: Vil fru Hanne 

Agersnap fortælle mig, om der findes noget muslimsk demokrati i denne verden?
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg kan ikke stå her på talerstolen og i tankerne gennemgå alle lande, men det kan godt være, at Tyrkiet er det nærmeste,

vi kommer. Jeg må indrømme, at jeg ikke lige kan få tænkt det igennem i denne pressede situation.
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Kl.13:47  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Søren Krarup.

  

78

Kl.13:47  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Så vil jeg være så fræk at fortsætte med den spændende debat med de radikale unge mennesker, for der blev Tyrkiet 

nemlig også nævnt som eksempel på et demokrati, og der var jeg altså også så fræk at spørge dem: Kender I noget til 

Kemal Atatürk? Kender I noget til det, han foretog med Tyrkiet i 1923? Det var nemlig nok, kan man sige, et sekulært 

styre, men det var et militærdiktatur, dvs. at der var en ophævelse af enhver form for demokrati. Det havde aldrig eksisteret i

Tyrkiet, og det kom i hvert fald ikke til at eksistere i 1923. Og det eksisterer jo for så vidt heller ikke i dag.

Forholdet er jo, at 98 pct. af Tyrkiets befolkning er muslimer, og dog skal de af militærdiktaturet hensættes i en tilstand, 

hvor de ikke må have lov til at udtrykke det. Vil fru Hanne Agersnap ikke give mig ret i, at Tyrkiet heller ikke er noget som 

helst eksempel på et demokrati?
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Det er i hvert fald ikke et demokrati, som jeg ønsker det. Der mangler pluralisme, der mangler ytringsfrihed, 

menneskerettigheder; der er en masse problemer, som bl.a. er nogle af dem, man sætter op i processen og i debatterne 

med EU-Kommissionen med henblik på optagelse, sådan at Tyrkiet netop kan udvikle sig til det pluralistiske demokrati, 

som medlemsstaterne i EU er.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så har hr. Per Clausen bedt om en kort bemærkning.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Per Clausen (EL):

Jeg vil bare spørge fru Hanne Agersnap, om hun ikke er enig med mig i, at forsøget på at opstille en hovedmodsætning 

mellem de sekulære og de islamistiske i forhold til Tyrkiet jo netop skygger for den interessante debat, hr. Søren Krarup 

prøvede at rejse her til sidst, nemlig om, hvorvidt der foregår en demokratisk udvikling eller ej i Tyrkiet? Det, vi burde 

diskutere og interessere os for, burde jo være, hvordan vi udviklede demokratiet, hjalp de demokratiske kræfter i Tyrkiet 

med at udvikle demokratiet.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jo, og mange tak til spørgeren, fordi han formulerer det så pænt. Jeg prøvede netop at sige, at jeg synes, vi skal fokusere 

på, hvor de demokratiske bevægelser, de demokratiske holdninger er i Tyrkiet, og ikke på, hvor de islamiske og sekulære 

bevægelser er.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Næste ordfører er fru Helle Sjelle fra De Konservative.
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Kl.13:49  
Ordfører

(Ordfører)

Helle Sjelle (KF):

Det er jo ikke første og det er nok heller ikke sidste gang, vi på foranledning af Dansk Folkeparti skal diskutere et eventuelt 

tyrkisk medlemskab af EU. Der skal jo holdes liv i valgkampen, i hvert fald frem til juni måned, hvor der er valg til Europa-

Parlamentet. Men så kan man i hvert fald håbe, at det i det mindste stilner af derefter.

Jeg skal så også endnu en gang takke for anledningen til at gøre rede for Det Konservative Folkepartis holdning til den her 

sag.

I 2005 indledte EU optagelsesforhandlinger med Tyrkiet. Forud var gået mange års forberedelser og reformer i Tyrkiet, der 

ansøgte om medlemskab af EF allerede i 1987. Reformarbejdet går dog endnu flere år tilbage. Allerede i 1963 underskrev 

de seks EF-lande og Tyrkiet Ankaraaftalen. Den betød, at Tyrkiet skulle tilpasse sig EU’s indre marked, bl.a. ved at 

tyrkiske arbejdstagere under bestemte vilkår fik lov til at arbejde i de daværende EF-lande. Tyrkiet har altså længe 

orienteret sig mod EF og nu mod EU, hvilket har været årsag til betydelige ændringer af det tyrkiske samfund. Det er også 

sket i løbet af de her år.

Men der er slet ikke for os Konservative nogen tvivl om, at der endnu er langt igen for Tyrkiet. Københavnskriterierne er det 

væsentligste grundlag, som Kommissionen løbende vurderer Tyrkiet ud fra. Helt overordnet er der tre kriterier, nemlig det 

politiske, det økonomiske og kriteriet om overtagelse af EU’s samlede regelsæt. Det politiske kriterium kræver demokrati, 

retsstat, menneskerettigheder og beskyttelse af mindretal. Som nævnt af udenrigsministeren tidligere vurderer 

Kommissionen, at Tyrkiet i tilstrækkelig grad opfylder det kriterium. Alligevel er der dog i høj grad - og det vil jeg gerne slå 

fast - plads til forbedringer. Ytringsfrihed og religionsfrihed er gode eksempler på rettigheder, som endnu ikke beskyttes 

kompromisløst i det tyrkiske samfund. Det vil kræve en holdningsændring, som EU kan være med til at fremme.

I 2006 har EU også kritiseret Tyrkiet for ikke at leve op til det økonomiske kriterium. Det skyldtes stridighederne om 

Cypern, der har fået Tyrkiet til ikke at udvide toldunionen med EU til også at omfatte de nye medlemslande. EU’s kritik er 

ikke blot snak, men er blevet fulgt op af sanktioner. Dele af optagelsesforhandlingerne er simpelt hen stoppet, indtil EU i år 

vil genoverveje dem.

Det er altså efter vores opfattelse indlysende, at Tyrkiet mangler at levere en lang række resultater, før et medlemskab kan 

komme på tale. De mange år, Tyrkiet allerede har ventet, viser med al ønskelig klarhed, at EU ikke giver ved dørene. Ingen 

ønsker at forbarme sig over Tyrkiet, blot fordi landet har ventet længe. Jeg kan derfor heller ikke helt forstå Dansk 

Folkepartis store bekymring for forhandlingerne med EU. Tror Dansk Folkeparti virkelig, at Tyrkiet bliver lukket ind, før de 

lever op til Københavnskriterierne, bare fordi Tyrkiet skal med?

Som udenrigsministeren allerede tidligere har påtalt, vil Tyrkiet være et helt anderledes og vestligt samfund, hvis det på et 

tidspunkt til punkt og prikke opfylder de her krav. I Det Konservative Folkeparti bakker vi derfor fuldt op om regeringens og 

folketingsflertallets åbne og afventende holdning til optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet. Vi kan ikke på forhånd 

forudsige, hvorvidt landet på et tidspunkt ude i fremtiden vil leve op til EU’s fornuftige og nødvendige kriterier. Til gengæld 

kan vi sige, at Tyrkiet lige nu - lige nu, hvor vi står her - er et godt stykke fra at leve op til de kriterier og dermed også et 

godt stykke fra medlemskab af EU. Vi ønsker naturligvis ikke i Det Konservative Folkeparti - og det vil jeg gerne 

understrege - at Tyrkiet bliver medlem af EU, før landet er klar til EU og EU er klar til Tyrkiet. 
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Kl.13:53  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:53  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg synes, at det er meget skarpsindigt lige til sidst at få slået fast, at Tyrkiet ikke kan blive medlem af EU, før Tyrkiet er 

klar! Jeg går ud fra, at det må være et krav, der gælder for alle europæiske lande, ellers ville der i hvert fald være noget 

mærkeligt over det, og derfor er det måske i virkeligheden også lidt overflødigt at gentage det og gøre det til et så 

gennemgående argument i hele sin retorik.

Jeg tror så aldrig, at Tyrkiet bliver medlem, fordi Tyrkiet i øjeblikket bevæger sig i den helt gale retning. Landet er i gang 

med en islamisering fra top til bund, og det er i virkeligheden det, der er det dybt bekymrende, for hvordan reagerer Tyrkiet 

på de forhandlinger, der i øjeblikket finder sted? Sagen er jo den, at hvis man orienterer sig i de tyrkiske medier, i den 

tyrkiske debat, kan man se, at de krav, som EU stiller til Tyrkiet med hensyn til ligestilling, menneskerettigheder, 

demokrati, ytringsfrihed osv., helt generelt for mange tyrkere virker som en rød klud i ansigtet. De betragter det nærmest 

som en fornærmelse mod den nationale stolthed.

Derfor er spørgsmålet ikke så meget, om Tyrkiet nogen sinde bliver medlem - det tror jeg faktisk aldrig nogen sinde sker - 

men derimod, hvilken skadevirkning det har på samarbejdet og naboskabet mellem EU og Tyrkiet, at man bliver ved med at

bilde folk ind, at de kan få noget, som de tydeligvis ikke selv vil levere det nødvendige for at gøre sig klar til at få.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Helle Sjelle (KF):

Det er åbenbart overhovedet ikke overflødigt, at vi skal gentage det gang på gang, for det lader jo ikke til, at Dansk 

Folkeparti har forstået budskabet, men vi gentager det gerne en gang til: Vi mener ikke, at Tyrkiet skal være medlem af 

EU, før Tyrkiet er klar til EU, og før EU er klar til Tyrkiet. Det vil sige, at Tyrkiet skal leve op til de krav, der bliver stillet. Det 

er det, der er budskabet herfra, og det vil det også være de næste gange, Dansk Folkeparti rejser de her debatter om 

Tyrkiets udvikling.

  

91

Kl.13:55  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg er ked af at have stillet et spørgsmål uden for det på forhånd skrevne manuskript, men jeg vil alligevel gerne gentage 

det.

Lad os nu lade være med at fokusere på, om Tyrkiet kommer med eller ej. Lad os nu fokusere på, hvilken betydning det har

for Tyrkiet, at man bliver ved med at sige til tyrkerne, at de på et eller andet tidspunkt, når de opfylder kriterierne, kommer 

med, og at man så bliver ved med at komme med nye kriterier. Lad os prøve at fokusere på, hvordan det bliver modtaget i 

den tyrkiske offentlighed og den tyrkiske debat, at man hele tiden stiller krav, som jo i hvert fald i forhold til kønnenes 

ligestilling, demokrati, ytringsfrihed - i parentes bemærket Muhammedtegninger - og en lang række andre ting bliver 

betragtet som en fornærmelse, altså som noget, der gør, at de bevæger sig længere væk fra EU. Er det noget, der fremmer

den broderlighed imellem Danmark og EU og Tyrkiet, som Det Konservative Folkeparti og sådan set også Dansk Folkeparti

gerne vil have, eller er det i virkeligheden noget, der gør, at parterne rykker længere væk fra hinanden?

Jeg håber, at fru Helle Sjelle kan bevæge sig lidt ud over det, hun sagde i sin ordførertale, og også svare på det, som jeg 

spørger om.
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Kl.13:56  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:56  
Kort bemærkning

Helle Sjelle (KF):

Det kan nogle gange være lidt svært, fordi spørgsmålene går i alle mulige og umulige retninger, men jeg skal dog gøre mit 

bedste.

Jeg synes bestemt ikke, at EU skal lade være med at stille krav eller stille Tyrkiet i udsigt, at de eventuelt på et tidspunkt 

kan blive medlem. Jeg synes bare også, at det er nødvendigt og væsentligt at sige til Tyrkiet: Der er nogle krav, som I bliver

nødt til at leve op til, og de krav slækker vi ikke på, heller ikke selv om I synes, at det er nogle besværlige krav; hvis I vil 

være med i det her fællesskab, så er der nogle krav, som I er nødt til at leve op til.

Hvis Tyrkiet, og det synes jeg da er væsentligt, vælger at sige, at de ikke vil leve op til kravene og ikke vil være med, er det 

jo Tyrkiets valg. Det er jo ikke sådan, at vi fra EU siger, at vi under alle omstændigheder vil have Tyrkiet med. Det er da i 

høj grad også op til dem selv, om de ønsker at leve op til de krav.
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Kl.13:57  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Næste ordfører er hr. Niels Helveg Petersen, Radikale.
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Kl.13:57  
Ordfører

(Ordfører)

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg vil gerne starte med at sige tak til udenrigsministeren. Jeg var meget enig i de betragtninger, som udenrigsministeren 

fremførte. Og lad mig sige med det samme, at jeg og Det Radikale Venstre selvfølgelig kan stemme for det af hr. Michael 

Aastrup Jensen fremsatte forslag til vedtagelse, som er genbrug, men som jo på en udmærket måde stadig væk er rigtigt.

Det er sagt hele vejen igennem i denne debat: Tyrkiet opfylder i dag ikke betingelserne for medlemskab. Tyrkiet opfylder 

ikke Københavnskriterierne, og det ved tyrkerne godt selv; det ved man selvfølgelig, det ved vi i EU. Og først når Tyrkiet 

opfylder Københavnskriterierne, kan der blive tale om medlemskab. Det vil sige, at det Tyrkiet, der engang bliver medlem, er

et andet Tyrkiet end det, vi kender i dag.

Så vil jeg føje til, at man jo ikke altid skal se vanskelighederne. Man skal også se mulighederne, og man skal ikke mindst 

se på de muligheder, der ligger i et tyrkisk medlemskab i forhold til at stabilisere et af de mest urolige hjørner i verden. Et 

Tyrkiet, der opfylder Københavnskriterierne, er medlem af EU og er medlem af NATO, kan have en i høj grad stabiliserende 

rolle at spille i dette urolige hjørne af verden. Bl.a. kan det også have betydning for udviklingen i Mellemøsten, da Tyrkiet jo 

traditionelt, på trods af at det altså overvejende er et muslimsk land, har et rigtig godt forhold til Israel.

Perspektivet om EU-medlemskab er en stor støtte til de kræfter i Tyrkiet, der ønsker demokratisering og ønsker 

modernisering af det tyrkiske samfund. At smække døren i for Tyrkiet ville have meget negative følger for den politiske, 

demokratiske udvikling i Tyrkiet, det er jeg helt overbevist om. Og lad mig så sige, at vi aldrig her i Danmark har afholdt 

folkeafstemninger, når vi skulle optage nye medlemmer i EU, og det synes jeg heller ikke kan komme på tale, når det 

drejer sig om Tyrkiet.

Så undrede jeg mig over en enkelt bemærkning fra hr. Jesper Langballe i debattens forløb. Hr. Jesper Langballe sagde, at 

historien bevæger sig langsomt. Jeg må altså sige, at min oplevelse af historiens gang inden for de sidste 18 år, siden 

1990, ikke er, at historien har bevæget sig langsomt, men at historien har bevæget sig utrolig hurtigt. Især når det drejer 

sig om udvidelse af de vesteuropæiske institutioner, især når det drejer sig om udvidelsen af EU og udvidelsen af NATO, 

har vi igennem de sidste 18 år oplevet en revolutionær udvikling i Europa. Europa ser i dag fuldstændig anderledes ud, end 

det gjorde i 1990, da kommunismen brød sammen, så jeg undrede mig lidt over den, synes jeg, historieløse betragtning.
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Kl.14:01  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.14:01  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Hr. Helveg Petersen omtalte den positive udvikling i Tyrkiet, som den igangværende optagelsesproces har afstedkommet. 

Der vil jeg bare gerne spørge, om hr. Niels Helveg Petersen betragter det som entydigt positivt for det tyrkiske demokrati, at

det parti, AKP, hvis program og ledelse er blevet kendt i strid med forfatningens sekulariseringsprincipper, tordner frem. 

Ved de seneste valg, parlamentsvalg, præsidentvalg og forventelig også på søndag til lokalvalg, har det pågældende parti 

vundet mere og mere terræn. Og når partiet samtidig altså ved forfatningsdomstolen er blevet kendt i strid med de 

demokratiske grundprincipper i Tyrkiet selv, er det så udtryk for, at Tyrkiet bevæger sig i den rigtige retning?
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Kl.14:02  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:02  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg sagde faktisk ikke noget om den positive udvikling i Tyrkiet. Jeg sagde, at det ville være et tilbageslag for de 

progressive kræfter i Tyrkiet, hvis EU smækkede døren i for næsen af Tyrkiet. Det var det, jeg sagde.

Udviklingen i Tyrkiet er ikke entydigt gået i den rigtige retning. Der sker mange ting i Tyrkiet, som er positive, og ikke 

mindst skal vi være opmærksomme på, at tyrkisk økonomi altså er en meget, meget stærk og meget levende økonomi, der

jo helt og fuldt lever op til de krav, man økonomisk set kan stille til et medlem af EU.

Men det er ikke entydigt positivt. Der er store spændinger i Tyrkiet, og der er undertiden tilbageslag. Jeg kan jo bare ikke 

se, at det skulle være noget specielt tilbageslag, at den tyrkiske højesteret blander sig i det her og siger, hvad de mener 

om regeringspartiet. Det er da tværtimod et udtryk for en vis styrke, for demokratisk styrke, at der er en domstol, der kan 

gå på tværs af den siddende regering. Det er jo et princip, vi jo altså også hylder i Danmark, selv om det ikke står i den 

danske grundlov.
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Kl.14:03  
Kort bemærkning
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Folketinget, Christiansborg
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F 24  Om udviklingen i Tyrkiet

Af Morten Messerschmidt (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Peter

Skaarup (DF)

Til udenrigsministeren

Per Stig Møller (KF)

Samling:  2008-09

Status:  Foretaget

 

Vis alle indlæg
Ordførertaler

Forhandlinger

Møde nr.70, torsdag 26.03.2009

Vil udenrigsministeren redegøre for den aktuelle udvikling i Tyrkiet, herunder de interne kampe mellem den islamiske regering og de 

sekulære kræfter, og i det lys give sin vurdering af, om udenrigsministeren finder, at Tyrkiet bevæger sig i retning af eller væk fra EU?

Vis oversigt over samtlige taler

0

  
Kort bemærkning

Det næste punkt på dagsordenen er:

13) Forespørgsel nr. F 24:

Forespørgsel til udenrigsministeren:

Vil udenrigsministeren redegøre for den aktuelle udvikling i Tyrkiet, herunder de interne kampe mellem den islamiske 

regering og de sekulære kræfter, og i det lys give sin vurdering af, om udenrigsministeren finder, at Tyrkiet bevæger sig i 

retning af eller væk fra EU?

Af Morten Messerschmidt (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard 

(DF) og Peter Skaarup (DF).

(Anmeldelse 13.01.2009. Fremme 20.01.2009).
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Kl.11:43  
Kort bemærkning

Formanden:

Den første, der får ordet, er hr. Morten Messerschmidt som ordfører for forespørgerne for at begrunde forespørgslen. 

Værsgo.
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Kl.11:43  
Kort bemærkning

Begrundelse

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand. Efter at have gennemgået nogle af de fatale konsekvenser af allerede gennemførte udvidelser vender vi altså 

blikket imod en af de nok mest opsigtsvækkende forhandlinger, som i øjeblikket pågår med et land, som ønsker 

medlemskab af EU, nemlig Tyrkiet. Jeg og Dansk Folkeparti er af den opfattelse, at det fra starten af har været en fatal 

misforståelse overhovedet at indlade sig på optagelsesforhandlinger med et land, der kulturelt, politisk, historisk og på 

mange andre områder afviger så mærkbart fra kernelandene, fra medlemslandene i EU, at vi nærmest dagligt oplever 

forskellene, konflikterne, problemerne ved at skulle få to så forskellige størrelser til overhovedet at passe sammen, og at det

i virkeligheden i højere grad fører til, at de to parter så at sige flytter sig bort fra hinanden, end det, der oprindelig var tanken:

at man skulle forsøge at forene.

Vi har et godt samarbejde med Tyrkiet i Europarådet og i NATO og i andre sammenhænge, men de fleste vil efterhånden 

kunne se, at det, der foregår i øjeblikket i Tyrkiet, er en regulær islamisering, hvor AK-partiet med premierminister Erdogan 

og præsident Gül i spidsen område for område - undervisningssektoren, administrationen, justitsvæsenet og en lang række

andre sektorer - er i gang med en islamisering af landet, som hverken er til Tyrkiets fordel eller til EU’s fordel. Det er derfor 

vores opfattelse, dels at vi i Folketinget løbende skal have en debat om, hvordan udviklingen i Tyrkiet nu engang er, dels at 

regeringen bør tilsikre, at uanset hvad der sker, vil Tyrkiet aldrig kunne blive medlem af EU, uden at danskerne bliver spurgt 

ved en folkeafstemning, dels at man skal overveje, om det overhovedet er fornuftigt i forhold til relationen Tyrkiet og EU 

imellem at fortsætte med forhandlingerne.

Det er på den baggrund, at vi ønsker den her forespørgsel.
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Kl.11:45  
Kort bemærkning

Formanden:

Ja tak. Så er det udenrigsministeren til besvarelse.
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Kl.11:46  
Ordfører

Besvarelse

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

EU har haft optagelsesforhandlinger med Tyrkiet siden 2005. Reformtempoet i landet har været svingende - det er der ingen

grund til at lægge skjul på - men den tyrkiske regering har som sin erklærede målsætning at tilnærme Tyrkiet EU og EU's 

standarder. Det vil jo selvsagt være i både EU's og Danmarks interesse, så det er en proces, som vi støtter.

Ifølge den tyrkiske forfatning er Tyrkiet et sekulært samfund med en klar adskillelse mellem stat og religion. 

Regeringspartiet, AKP, har islamiske rødder, men det afviser selv at være islamisk orienteret. Det er sandt, at der i det 

tyrkiske samfund er kredse, der frygter, at AKP-regeringen bevæger landet væk fra princippet om adskillelse af stat og 

religion. AKP lægger selv vægt på, at Tyrkiets strategiske orientering er mod Europa, og partiet har, siden det kom til 

magten i 2002, arbejdet for landets tilnærmelse til EU. Det registrerede vi jo navnlig i perioden fra 2002 til udgangen af 

2005, hvor reformtempoet var særlig højt.

AKP fik ved det seneste valg i 2007 cirka 46 pct. af stemmerne, og partiet fortsatte på det grundlag med at have 

regeringsansvaret. Desuagtet har domstolene været opmærksomme på AKP's islamiske rødder for at sikre, at Tyrkiet 

forbliver sekulært. Sidste år behandledes således en sag imod AKP, og den meget omtalte lukningssag mod AKP kostede

jo rent faktisk meget politisk energi og opmærksomhed og satte reformtempoet ned i forhold til det, som EU forlangte.

Men sagen blev afsluttet i 2008, ved at den tyrkiske forfatningsdomstol konkluderede, at AKP havde været centrum for 

antisekulære aktiviteter, men domstolene undlod at skride til lukning at partiet. Sagen tydeliggjorde konflikten mellem stat 

og religion i det tyrkiske samfund, og den satte som sagt reformprocessen i stå i en lang periode. Og så vil jeg selvfølgelig 

gerne tilføje, som jeg også sagde dengang, at partilukninger i et demokrati bør være noget ganske exceptionelt og være i 

overensstemmelse med Venedigkriterierne, som Europarådet jo arbejder med. Siden lukningssagen i 2008 har valgkampen 

op til lokalvalget den 29. marts 2009 igen afledt opmærksomheden noget fra EU-processen.

Grundlaget for EU's optagelsesforhandlinger med Tyrkiet er som bekendt Københavnskriterierne og den opstrammede 

forhandlingsramme, som er fastlagt af Rådet for Den Europæiske Union. Den danske holdning til optagelsesforhandlinger 

med Tyrkiet er klar, og den har jo også et bredt flertal i Folketinget bag sig og blev bekræftet den 2. maj 2006. 

Målsætningen er et tyrkisk medlemskab af EU, men forhandlingerne er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på 

forhånd, og hvor der også skal tages hensyn til EU's evne til at optage nye medlemmer på det tidspunkt, hvor beslutningen 

skal træffes. Tyrkiet kan først blive medlem af EU, når alle betingelser for medlemskab er opfyldt og EU altså er klar.

Europa-Kommissionen konkluderede i den seneste fremskridtsrapport for Tyrkiet fra november 2008, at landet har forbedret 

sin evne til at leve op til forpligtelserne ved et EU-medlemskab. Tyrkiet opfylder fortsat, siger Kommissionen, i tilstrækkelig 

grad det politiske Københavnskriterium.

Der er sket visse fremskridt i forhold til ytringsfriheden, bl.a. gennem en ændring af artikel 301 i straffeloven, og forholdene 

for de ikkemuslimske trossamfund er forbedret gennem vedtagelse af lov om stiftelser, men implementeringen af 

reformtiltagene halter desværre bagefter i flere tilfælde.

På det udenrigspolitiske område fremhævede Kommissionen i øvrigt Tyrkiets aktive rolle i særlig Mellemøsten og 

Kaukasus, hvor der jo er bevægelse i positiv retning.

EU-Kommissionen peger på, at en væsentlig udfordring for Tyrkiet er at få gennemført en forfatningsreform og en reform af 

justitsvæsenet. Derudover skal Tyrkiet fremme menneskerettighederne, bl.a. ytringsfriheden og religionsfriheden, og den 

civile kontrol med militæret skal styrkes.

Tyrkiet lever desuden endnu ikke op til sine forpligtelser i henhold til den såkaldte Ankaraprotokol. Den protokol udvider sin 

toldunion mellem EU og Tyrkiet til også at omfatte de nye EU-medlemslande, herunder Cypern. Tyrkiet har endnu ikke 

ophævet sine restriktioner på transport- og havnefaciliteter i forhold til Cypern. EU blev i 2006 enig om, at dette skulle have 

konsekvenser, og det blev bl.a. besluttet, at 8 ud af de 35 forhandlingskapitler skulle fastfryses. EU vil tage spørgsmålet om

Ankaraprotokollen op til fornyet overvejelse til efteråret 2009. Tyrkiet modsætter sig gennemførelse af Ankaraprotokollens 

forpligtelser, fordi de ikke ønsker at tage et skridt, som de mener kan tolkes som en de facto tyrkisk anerkendelse af 

republikken Cypern.

I den seneste tid er der sket både fremskridt og tilbageskridt. Et helt nyt og positivt fremskridt er åbningen af en ny kurdisk 

tv-kanal på nationalt tv, TRT 6. Men på andre punkter er der i 2008 efter alt at dømme sket tilbageskridt, f.eks. har nogle 

ngo'er rapporteret om flere sager vedrørende tortur og mishandling i 2008 end året før. Det er selvfølgelig meget alvorligt, og 

det må den tyrkiske regering få rettet op på.

Alt i alt står Tyrkiet således over for en række udfordringer, der skal tackles, inden landet overhovedet kan komme i 

betragtning som medlem af EU. Men skulle Tyrkiet få gennemført alle disse reformer, få gennemført hele den proces, som 

vi forlanger af Tyrkiet, og som Tyrkiets regering selv er indstillet på at gennemføre, og skulle Tyrkiet så derigennem blive 

klar til EU og EU samtidig blive klar til Tyrkiet, så er det givet, at Tyrkiet jo til den tid vil være et helt andet land end det, vi 

kender i dag, og som Dansk Folkeparti altid forholder sig til. Så vil de forhold, som Dansk Folkeparti med megen ret 

anfægter, nemlig være fortid.

Den tyrkiske regering har tilkendegivet, at den ønsker at sætte fart på EU-reformprocessen efter lokalvalget den 29. marts. 

Premierminister Erdogan har udnævnt en ny EU-chefforhandler, som kan koncentrere sig om EU-udvidelsesforhandlingerne 

og virke som en indpisker i reformprocessen, således at disse fejl og mangler bliver rettet hurtigere. Og det vil jo så 

forhåbentlig bidrage til at skabe et nyt momentum.

Ifølge AKP-regeringen selv vil et af de første tiltag efter lokalvalget være at skabe enighed om forfatningsændringer, og det 

kan vi jo kun tilskynde den tyrkiske regering til at gøre. EU er i løbende dialog med Tyrkiet, bl.a. i forbindelse med EU-

optagelsesprocessen. Danmark har også tætte bilaterale kontakter til landet, og under mit besøg i Tyrkiet sidste år 

drøftede jeg naturligvis bl.a. optagelsesforhandlingerne med udenrigsministeren, Babacan. Et af de punkter, jeg lagde vægt 

på, var vigtigheden af at få fart på reformprocessen, især reformer relateret til menneskerettighederne.

Lad mig så slå fast: Tyrkiets vej mod EU er lang og besværlig. Tyrkiet skal gennemføre en omfattende reformproces. Det 

centrale er, at Tyrkiet selv ønsker en tilnærmelse til EU. Det er også i både EU's og Danmarks interesse, at Tyrkiet udvikler

sig i retning af EU. Kommer landet igennem de nødvendige reformer, vil det være et helt andet land, end vi kender i dag. 

Men det vil tage mange år, før Tyrkiet når det punkt, og det vil først være til den tid, vi skal tage endelig stilling til et tyrkisk 

medlemskab af EU.

Her og nu har vi fokus på Tyrkiets tilnærmelse til EU og den tyrkiske reformproces, og det er en reformproces, vi alle, også 

Dansk Folkeparti, naturligvis må være interesseret i fortsætter og accelererer.
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Kl.11:53  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak til udenrigsministeren for besvarelsen.

Så går vi til forhandlingen, og den første, der får ordet, er hr. Morten Messerschmidt som ordfører for forespørgerne.
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Kl.11:53  
Kort bemærkning

Forhandling

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand. Hvorfor minder udenrigsministerens ord mig slående om Chamberlains betragtninger efter sin fredsaftale med

Hitler, peace in our time, troen på, at blot man har et papir, hvorpå der står fred, så får man fred? Det gør de, fordi det er 

præcis den samme situation, vi befinder os i med hensyn til den tyrkiske regering, som naturligvis alt andet lige er et noget

mere venligt stemt regime end det, som Chamberlain havde indgået en aftale med.

Man tror, hvis man skal blive i sprogbruget, på unifying i vores tid, på forening i vor tid med noget, som grundlæggende er 

fuldstændig uforeneligt. Og jeg undrer mig over, at udenrigsministeren næsten ikke, for ikke at sige slet ikke, svarer på den

del af forespørgslen, som handler om, hvorvidt Tyrkiet i øjeblikket bevæger sig bort fra EU eller i retning af EU. Han berører 

overhovedet ikke den islamiseringsproces, som i øjeblikket er i gang under AK-regeringen - ud over dommen fra højesteret. 

Udenrigsministeren berører selvfølgelig forfatningsændringen og siger, at den er positiv. Men er det ubetinget positivt, at AK-

regeringen som led i sit islamiske kvindesyn nu mener, at kvinder skal ind i en særlig bestemmelse i forfatningen, som 

handler om sådan særlig beskyttelsesværdige grupper, herunder børn, handicappede og lignende?

Er det i virkeligheden ikke et forslag, som ligger fuldstændig i forlængelse af det, vi for få år siden hørte fra samme Erdogan,

om sex uden for ægteskab, der også skulle være kriminelt, forudsat at man altså var gift med en anden? Det er fuldstændig

den samme islamiske tankegang, som vi her ser fra Erdogans parti, som når Erdogan udsteder censurforbud mod 

videnskabelige magasiner, der bringer et billede af Charles Darwin på forsiden, fordi han efter regeringens opfattelse har 

været grundlaget for den kreationisme, som man betragter som i strid med islam. Eller hvorfor nævner man ikke de 254 

journalister, som alene sidste år blev retsforfulgt af regeringen, heraf 44 alene efter den artikel 301, som udenrigsministeren 

nævner, men som det tyrkiske retsvæsen altså stadig væk forholder sig til, bruger, anvender, sigter og dømmer folk efter?

Tyrkiet er på vej væk fra EU. Man har ligestillet de islamiske og de sekulære skoler, når det kommer til optag på 

universiteterne. Man har fjernet det gamle forbud mod det islamiske hovedtørklæde, som går helt tilbage til kemalismens 

start, helt tilbage til tiden lige efter første verdenskrig. Man har på linje med det, der foregår i alle andre muslimske lande, 

valgt at forbyde restauranter at udskænke alkohol i 62 ud af Tyrkiets 81 provinser. Område for område minder Tyrkiet mere 

om det Mellemøsten, vi kender, end om det EU, vi nu engang er.

Derfor er vi i Dansk Folkeparti voldsomt skeptiske over for at fortsætte den optagelsesproces, man har sat i gang. Og vi 

insisterer på, at hvis man vil dette ideologiske projekt, må det i det mindste sikres, at befolkningerne får det endelige ord. 

Lige så vel som at præsident Sarkozy i Frankrig har lovet franskmændene en folkeafstemning, bør den danske regering 

også love danskerne, at hvis man fortsætter med dette hovedløse projekt, jamen så bliver det danskerne, der får den 

endelige afgørelse ved en folkeafstemning. Det er det eneste rigtige.

Jeg skal derfor her indledningsvis på vegne af Dansk Folkeparti fremføre følgende:

Forslag til vedtagelse 

»Folketinget konstaterer, at Tyrkiet med sit historiske, politiske og kulturelle baggrund afviger mærkbart fra de øvrige af 

EU’s medlems- og ansøgerlande. Endvidere konstaterer Folketinget, at Tyrkiet igennem de seneste år har gennemgået en 

udvikling væk fra det sekulære udgangspunkt, idet der henvises til forholdene for minoriteter, for ytringsfriheden, for 

ligestillingen og for demokratiet.

På den baggrund opfordrer Folketinget regeringen til i EU at modarbejde processen med henblik på optagelse af Tyrkiet i 

EU og kræver, at regeringen som led i en eventuel optagelse af Tyrkiet som medlem af EU udskriver folkeafstemning 

herom.«

(Forslag til vedtagelse nr. V 48).

Tak, formand.
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Kl.11:58  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak. Dette oplæste forslag til vedtagelse vil indgå i Folketingets videre forhandlinger.

Jeg skal her udsætte mødet. Mødet genoptages kl. 13.00.
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Kl.11:58  
Kort bemærkning

:

Mødet er udsat. (Kl. 11:58).
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Kl.13:06  
Kort bemærkning

Forhandling

Formanden:

Mødet er genoptaget.

Vi er ved forhandlingen, og den næste ordfører under F 24 er hr. Michael Aastrup Jensen. Værsgo.

  

Vis alle (6) indlæg i denne gruppe
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Kl.13:07  
Ordfører

(Ordfører)

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg vil indledningsvis gerne have lov til at slå fast, at i spørgsmålet om Tyrkiets mulige optagelse i EU, er der faktisk 

opstillet en lang række helt specifikke krav, og før de er opfyldt, kan der på ingen måde blive tale om et tyrkisk EU-

medlemskab. Som det ser ud i dag skal tyrkerne flytte sig endog meget langt, hvis de på nogen måde skal gøre sig 

forhåbninger om at blive en del af Den Europæiske Union. Det er min og Venstres opfattelse, at Tyrkiet, som vi kender det i

dag, langtfra er parat til at blive en del af EU. Jeg vil godt have lov til at advare imod, at Dansk Folkeparti får lov til at kapre 

debatten for at gøre den til et spørgsmål om, hvorvidt Tyrkiet anno 2009 skal være EU-medlem. Det spørgsmål er jo 

fuldstændig uaktuelt.

Denne forespørgselsdebat er en ud af efterhånden mange debatter, hvor vi kan få lov til at høre på Dansk Folkepartis 

evindelige klagesang om, at EU er så og så dårligt, og at vi i virkeligheden ville være meget bedre tjent med en høj mur 

omkring Danmark, der kan holde omverdenen på behørig afstand. Det er som at høre en meget dårlig lp-plade, hvor 

pickuppen desværre er kørt fast i samme rille, og på pladecoveret blomstrer partiets spidskandidat til 

europaparlamentsvalget, en mand, der er så utilfreds med EU, at han partout må have et fast sæde i dets parlament. Vi 

befinder os med andre ord midt i hr. Morten Messerschmidts valgkamp, og her er spørgsmålet om Tyrkiet blot endnu et 

stykke valgflæsk, som han langer over disken til vælgerne.

Vi kan bruge Tyrkiet, men set i den sammenhæng er Tyrkiets behov for EU langt, langt større. Tyrkiet ligger som bekendt 

på grænsen mellem Europa og Asien. Af den grund har landet enorm strategisk betydning, især sikkerhedspolitisk, men 

også med hensyn til energiforsyning og handel i øvrigt. Samtidig indtager Tyrkiet en nøglerolle som diplomatisk bindeled 

mellem de stridende parter i Mellemøsten. Landet har bl.a. spillet en meget aktiv rolle i forsøget på at mægle mellem 

Syrien og Israel. Endelig er Tyrkiet en regional magtfaktor, der er med til at værne os og de øvrige lande i Mellemøsten mod

Irans islamiske terrorregime.

Men selv om Tyrkiet måske er lidt af en duks set i mellemøstlig sammenhæng, befinder landet sig stadig rigtig langt nede 

på den demokratiske skala. Der er meget langt op for overhovedet at nærme sig det niveau, som landet skal befinde sig på,

før et tyrkisk medlemskab af EU bliver realistisk. Listen over Tyrkiets fejl og mangler er alenlang, og Dansk Folkepartis 

ordfører har vi allerede hørt remse op af denne liste igen og igen, og det vil han sikkert gøre igen under debatten. Men jeg 

skal nok spare Tinget.

Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at vi i Venstre, eller for den sags skyld i EU generelt, vil se stort på Tyrkiets 

stribevis af brud på elementære menneskerettigheder eller er ligeglade med, at landet ikke efterlever internationale 

konventioner og aftaler - på ingen måde. Hvis Tyrkiet nogen sinde skal gøre sig forhåbninger om at blive en del af det gode 

selskab, skal tyrkerne og deres ledere virkelig lægge sig i selen, for de har meget, meget lang vej igen, før de er egnede til 

at blive lukket ind i varmen. Som jeg sagde indledningsvis, er EU’s principper klippefaste, dem kan der ikke forhandles om. 

På den baggrund vil jeg gerne på vegne af Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale

Venstre og Liberal Alliance fremsætte følgende:

Forslag til vedtagelse

»Folketinget bekræfter sin vedtagelse V 66 af 2. maj 2006.«

(Forslag til vedtagelse nr. V 49).

Hvis nu ikke alle tilstedeværende ved, hvad det egentlig var, vi vedtog i 2006, vil jeg gerne lige læse det op som en 

servicemeddelelse. Det var følgende:

»Folketinget konstaterer, 

- at forhandlingerne med Tyrkiet om medlemskab af Den Europæiske Union er indledt,  

- at grundlaget er Københavnskriterierne og en opstrammet og forsvarlig forhandlingsramme som fastlagt af Rådet for Den 

Europæiske Union på mødet den 3. oktober 2005, 

- at målsætningen er tyrkisk medlemskab af EU, men at forhandlingerne er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på 

forhånd, og hvor der også skal tages hensyn til EU's evne til at optage nye medlemmer (absorptionskapacitet). Folketinget 

opfordrer regeringen til fortsat at medvirke til at sikre en stram og forsvarlig forhandlingsproces med Tyrkiet.«
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Kl.13:11  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak. Vi har jo i formandskabet indført den praksis, at man ikke nødvendigvis læser et forslag til vedtagelse op, efter at 

ordføreren netop har læst det op - sådan har det jo været før - men for en god ordens skyld vil jeg gøre det her, for nu er der 

to oplæste forslag: det gamle og det nye. Jeg vil godt læse det op, for det er rimelig kort. Det, som Venstre, 

Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance har som

forslag til vedtagelse, lyder:

»Folketinget bekræfter sin vedtagelse V 66 af 2. maj 2006.«

Det er det forslag til vedtagelse, der indgår i de videre forhandlinger.

Der er ønsker om korte bemærkninger, og det er først hr. Morten Messerschmidt. Jo
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Kl.13:12  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Først må der være grund til at takke hr. Michael Aastrup Jensen om ikke andet så i hvert fald for hans opfindsomhed i 

forhold til at skrive ordførertaler. Under den tidligere debat hørte vi lidt om Morten Korch, og nu skal vi høre om hans lp-

samling. Jeg er da næsten glad for, at vi har begrænset det til to debatter i dag.

Dernæst vil jeg høre: Når nu man fra det her store flertal af partiers side vælger at trække en vedtagelse fra den 2. maj 2006

frem, altså en næsten 3 år gammel vedtagelse, vidner det så i virkeligheden ikke om, at man fra de partiers side 

overhovedet ikke interesserer sig for, hvad der foregår i Tyrkiet? For der er jo netop sket helt elementært graverende ting i 

Tyrkiet inden for de sidste 2-3 år. AK-partiet, altså regeringspartiet, er blevet kendt i strid med forfatningen, og der er en 

omfattende islamisering af samfundet i gang. Alle de ting vælger japartierne overhovedet ikke at tage stilling til, næ, man 

holder fast i det, man vedtog i 2006, og så kan alt det andet åbenbart være ligegyldigt.
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Kl.13:13  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:13  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Nu tror jeg ikke, at Dansk Folkepartis EU-ordfører helt kan lægge mig i munden, at jeg ikke havde en rimelig skarp kurs 

over for et eventuelt kommende EU-medlemskab for Tyrkiet. Det var også derfor, at jeg som en servicemeddelelse læste 

vedtagelsen fra 2006 op, hvis nu nogen skulle have glemt den, for der siger vi jo, at det er en åben proces - resultatet er 

ikke givet på forhånd - at regeringen skal føre en stram og forsvarlig forhandlingsproces osv. 

Det er altså ord, hvor vi klart siger, at Københavnskriterierne skal opfyldes fra Tyrkiets side, at man generelt skal stramme 

op i forhold til demokratiske spilleregler osv. Det sagde vi allerede dengang, og det er der selvfølgelig ikke ændret ved; det 

mener vi stadig væk, og dermed har vi også sagt, at vi ikke mener, at Tyrkiet er i mål endnu. Og som jeg også sagde i 

ordførertalen, mener vi faktisk fra Venstres side, at der er rigtig lang vej til målstregen endnu.

Så er der selvfølgelig to måder, man kan gribe det an på: Skal vi så bare lade være med at tænke mere over det, eller skal 

vi prøve at holde dem på sporet og kæmpe for, at de når i mål? Det er det, vi lægger op til fra Venstres side.
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Kl.13:14  
Kort bemærkning

Formanden:

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:14  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Det kan jo ikke tages som udtryk for andet, end at Venstre åbenbart finder, at det der med, at et parti og en regering bliver 

kendt i strid med sit eget lands forfatning, i hvert fald ikke er væsentligt nok til, at man gider bruge et par minutter på at 

indskrive det i et forslag til vedtagelse. Det er da ganske tankevækkende. Noget så fundamentalt for et demokrati, som at 

ens regering overholder forfatningen, bør da indgå i de overvejelser, som man som EU-medlemsland gør sig, i takt med at 

Tyrkiet altså forhandler.

Så vil jeg spørge i forhold til det der mantra, vi hele tiden hører og sikkert vil høre fra alle de andre copy-paste-talere her 

efterfølgende, at selvfølgelig kan Tyrkiet først komme med, når landet overholder kriterierne: Hvilket europæisk land kan 

komme med, før de overholder kriterierne? For ellers giver det svar jo ikke nogen mening. Der er jo masser af europæiske 

lande, man ikke vælger at indlede optagelsesforhandlinger med, men hvis de alle sammen bare skal med, når de opfylder 

kriterierne, hvorfor skal man så forhandle med Tyrkiet og ikke med f.eks. Aserbajdsjan og Rusland?
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Kl.13:15  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:15  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Nu er det jo sådan, vil jeg gerne sige til hr. Morten Messerschmidt, at Tyrkiet er et officielt kandidatland til EU; det er 

Aserbajdsjan ikke endnu, og det er i hvert fald en rimelig god grund til, at man ikke forhandler med Aserbajdsjan.

I forhold til Tyrkiets eventuelle kommende EU-medlemskab har vi jo klart sagt, at vi ønsker at holde dem på sporet i forhold 

til Københavnskriterierne og i forhold til, at de mangler at få ryddet op i nogle ting, bl.a. i forhold til spørgsmålet om deres 

domstole og i forhold til forfatningen. Det er vi jo fuldstændig enige om. Det er også derfor, jeg siger, at det simpelt hen ikke

kan nytte noget, at Dansk Folkeparti prøver at kapre en dagsordenen om, at vi fra Venstres side gerne vil have Tyrkiet med 

i EU anno 2009, for som jeg sagde i min tale: Det ønsker vi ikke. Vi vil have, at Tyrkiet skal opfylde en lang række krav, 

som de ikke er i nærheden af at opfylde endnu, før de kan komme med i EU. Et forsøg på at fjerne den fokus, som hr. 

Morten Messerschmidt prøver på, skal han ikke få held til.
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Kl.13:16  
Kort bemærkning

Formanden:

Så er der en kort bemærkning fra hr. Kamal Qureshi.
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Kl.13:16  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

Tak. Vi har jo fremsat et fælles forslag til vedtagelse, men jeg tror, at vi også er enige på afgørende områder, så jeg synes 

bare - når nu vi ikke fik lejlighed til at stille ministeren spørgsmål i første runde - at jeg gerne, for at få det på plads, vil 

spørge Venstres ordfører, om ikke Venstre vil kunne bekræfte sammen med SF, at den helt klare grund til, at vi støtter den 

her proces, er, at vi tror på, at Tyrkiets udvikling i retning af mere demokrati, bedre menneskerettigheder, bedre rettigheder 

for kvinder og andet fremmes i den her proces og ikke det modsatte.

Det, der er det helt bærende, er jo, at vi i modsætning til Dansk Folkeparti ikke bare er optaget af at ødelægge Tyrkiet, 

men faktisk er optaget af, hvordan vi fremmer den udvikling i Tyrkiet, som kan gøre, at Tyrkiet netop kan virke som den bro, 

der bliver nævnt i ordførerens tale.
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Kl.13:17  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:17  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg kan kun være fuldstændig enig med spørgeren og sige, at det helt klart er vores vurdering, at det, at vi så at sige holder

dem på sporet - som jeg har nævnt et par gange - i forhold til optagelsesforhandlingerne, i forhold til at der hele tiden er en 

undersøgelse af, om de opfylder de forskellige kriterier, at vi arbejder for, at de kommer i en meget mere demokratisk 

retning, og holder regeringen fast på de løfter, den har givet i forhold til EU, er markant bedre, end at vi kommer og siger: 

Nej, vi mener ikke, at Tyrkiet overhovedet er en del af Europa. For så kan det da gå rigtig galt.

Her taler vi altså om et land, som har en kæmpe militærstyrke, et land, som i dag i mit billede i en eller anden grad er med 

til sammen med Israel at være duksedrengen i Mellemøsten. Og det kan altså gå gruelig galt, hvis ikke vi kan holde dem 

på sporet og så at sige hele tiden sige: I kan godt nå målet, hvis I opfylder de her forskellige krav. Så jo, jeg er meget enig.
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Kl.13:18  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Kamal Qureshi.
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Kl.13:18  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

De her korte bemærkninger behøver jo ikke nødvendigvis være spørgsmål, så jeg vil benytte lejligheden til at sige, at set 

gennem SF’s briller er der jo ikke nogen tvivl om, at det er helt klart, at vi ser en proces i Tyrkiet. Går man tilbage til det 

tidspunkt, hvor processen startede i Tyrkiet, og det er jo længere tilbage end i 2005, er der ingen tvivl om, at Tyrkiet har 

bevæget sig i en retning med mere respekt for menneskerettighederne. De grupper i Tyrkiet, som ønsker den her proces, 

bliver styrket af et europæisk samarbejde og bliver styrket af, at Tyrkiet er med i en lang række projekter, 

menneskerettighedsprojekter, kvinderettighedsprojekter, demokratiprojekter m.m. Tyrkerne er med i de internationale 

konferencer, og deltager også i langt hovedparten, hvor de personer og de grupper bliver styrket.

Så det ville være en skadelig udvikling for Tyrkiet, hvis vi skulle vælge den linje, som Dansk Folkeparti lægger op til, og 

skubbe tyrkerne fra os. Det, der er det helt centrale, det helt afgørende og det, tyrkerne har brug for, er, at vi er der, at vi 

hjælper dem, og at vi er med til at fremme udviklingen i det rigtige spor.
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Kl.13:19  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:19  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg er enig i, at vi heldigvis har set visse positive skridt fra Tyrkiets side. Jeg må så til gengæld sige, at jeg også synes, at 

vi har set tilbageskridt fra Tyrkiets side. Der må jeg give hr. Morten Messerschmidt ret i, at vi også har set episoder, som 

jeg i hvert fald absolut ikke syntes var pæne. Derfor er det også vigtigt for mig at understrege, at det Tyrkiet, som vi fra 

Venstres side gerne ser får EU-medlemskab, ikke er et Tyrkiet anno 2009, for der er altså lang vej endnu. Men som 

spørgeren klart var inde på, kan Tyrkiet jo kun komme i mål, hvis og såfremt Tyrkiet er på sporet, og derfor er det vigtigt, at 

vi holder dem på sporet.
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Kl.13:20  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe for en kort bemærkning.
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Kl.13:20  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Når jeg påhører de her debatter om Tyrkiets mulige optagelse i EU, så er der en ting, der altid undrer mig, og det er bl.a. hr.

Michael Aastrup Jensens tidshorisont. Det er altså, som om historien kun er et øjeblik, der venter på det næste øjeblik, og 

det er rigtigt, at det er sådan med historien i forhold til Vorherre, men hr. Michael Aastrup Jensen kunne dog godt have en 

anden tidshorisont.

Der bliver hele tiden sagt, at det slet ikke er i dag, og at det slet ikke er i 2009, at Tyrkiet skal optages, men altså, 

Muhammed er ca. 1.500 år gammel, og islamismen er lige så gammel. Så har vi i årene efter første verdenskrig oplevet et 

tilbageslag for islamismen med Kemal Atatürks reformer, og nu går det den modsatte vej igen, som om Kemal Atatürk 

næsten ikke havde eksisteret… 
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Kl.13:21  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Vi skal lige have spørgsmålet.
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Kl.13:21  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Ja, spørgsmålet - det forundrede spørgsmål - er: Hvad er det for en tidshorisont? Er det 30 år, der vil gå, inden Tyrkiet kan 

optages, eller er det 100 år, og kunne man så ikke lige lade det ligge lidt og vente med at snakke om det?
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Kl.13:22  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:22  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Altså, jeg kan ikke sætte en tidsgrænse ind og sige, at det bliver om x antal år, at Tyrkiet kan blive medlem af EU, for som

jeg har slået fast, skal Tyrkiet opfylde en lang række kriterier, som de ikke er i nærheden af at opfylde endnu. Og hvornår 

de så gør det, beror selvfølgelig på de forhandlinger, der er mellem EU på den ene side og Tyrkiet på den anden side. Jeg 

er selvfølgelig forhåbningsfuld, med hensyn til at vi kan komme det nærmere, at det kan storme fremad, men det er jo også 

vigtigt at slå fast, at det forslag til vedtagelse, som vi forhåbentlig bekræfter med en afstemning her senere, også klart siger,

at det er en åben proces, hvor resultatet ikke er givet på forhånd.

Så det vil sige, at det altså er sådan, at det ikke bare er en gratis omgang for Tyrkiet. Hvis ikke Tyrkiet opfylder de 

forskellige kriterier, der er, kan Tyrkiet ikke blive medlem af EU. Derfor er det også vigtigt, at Tyrkiet spiller med på den her 

bane.
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Kl.13:23  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.13:23  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jo, men hvis jeg nu fik den originale idé at foreslå her i Folketinget, at Saudi-Arabien skulle optages i EU, så ville det 

formentlig støde på forskellige indvendinger, og en af de absolut relevante ville være, at Saudi-Arabien er et islamisk 

diktatur. Og så ville hr. Michael Aastrup Jensen sige, at det jo var en proces, der gik over tid, og at alle 

Københavnskriterierne skulle være opfyldt, før vi kunne optage Saudi-Arabien.

Ærlig talt, er det da ikke nogle mærkelige luftkasteller og en mærkelig mangel på fornemmelse for, hvor uendelig langsomt 

historien bevæger sig?
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg kan berolige hr. Jesper Langballe med, at vi fra Venstres side ikke vil arbejde for, at Saudi-Arabien bliver medlem af EU.

Det er jo så dermed også sagt, at jeg mener, at Tyrkiet er et kandidatland, og at Tyrkiet selvfølgelig skal opfylde en lang 

række kriterier, for at det kan blive medlem. Det har jeg efterhånden sagt mange gange nu, men alligevel prøver man at 

skyde os i skoene, at - som jeg hørte det fra hr. Morten Messerschmidt tidligere - hvis det stod til os, ville Tyrkiet komme 

med i nærmeste fremtid.

Jeg har altså sagt rimelig klart i min tale, at der er lang vej endnu, før Tyrkiet kommer i mål, men som vi også talte om før, 

er det, at vi holder dem på sporet og holder dem på en demokratisk vej, bedre end alternativet.
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Så er det fru Yildiz Akdogan, Socialdemokratiet.
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Kl.13:25  
Ordfører

(Ordfører)

Yildiz Akdogan (S):

Et uddannelsessystem, der fungerer under en religiøs administration, censur på bøger, dødsstraf, skilsmisse ikke tilladt, 

prævention og abort ikke tilladt, kvinder i den offentlige sektor må opgive deres arbejde i tilfælde af et ægteskab, 

kriminalisering af homoseksuelle - disse var punkter i en forfatning, som også gjorde krav på nabostatens territorium. Men 

den her forfatning er ikke den tyrkiske. Det er en forfatning, der var den irske før 1973. Det får en til at tænke og ikke mindst

stille spørgsmålet: Kan det virkelig passe? Ja, det kan det. Men Irland er heldigvis nået langt siden, bl.a. takket være EU 

og de krav, man har stillet fra fællesskabets side til de enkelte medlemslande.

Men spørgsmålet i dag drejer sig om Tyrkiet, og spørgsmålet er så, hvad der sket, siden dette land blev kandidatland i 

1999. Tyrkiet har først og fremmest forpligtet sig til at opfylde Københavnskriterierne. Allerede 2 år efter, dvs. i 2001, 

lancerede den daværende koalitionsregering sin første reformpakke, der prikkede hul på en række tabuer i tyrkisk politik - 

tabuer, som gjorde op med militæret, mindretalsspørgsmålet og menneskerettighederne generelt.

I 2002 fik landet så sin nuværende konservative, religiøse regering, også kendt som AKP-partiet. Trods skeptikernes frygt 

for en islamisering af det sekulære Tyrkiet, kan man med rette spørge, hvad der er sket rent reformmæssigt under den her 

regering. Hvis jeg skal fremhæve nogle af de konkrete udviklingsprocesser, kan jeg nævne nogle enkelte, og det lyder 

sådan her:

Den meget kritiserede forfatning fra 1982, der blev til efter militærkuppet, har været og er under stor forandring og 

reformproces, og en tredjedel af forfatningen er bl.a. ændret. Dødsstraffen er afskaffet. Den politiske situation i Tyrkiet er 

meget mere stabil end tidligere, og militærets indblanding i det politiske liv er begrænset væsentligt. Bl.a. har militæret blot

en rådgivende rolle i dag. Mindretalsrettigheder er forbedret væsentligt. F.eks. er det i dag tilladt, at det kurdiske mindretal 

kan få lov til at se kurdisk tv 24 timer i døgnet. Kvindernes ligestilling er forbedret markant, bl.a. via ægteskabsloven og den 

reviderede straffelov. Vold mod kvinden tages meget mere alvorligt fra myndighedernes side, og der er nultolerance over for 

æresrelaterede drab, heldigvis. Religiøse mindretal har fået lettere ved at komme frem og ytre sig til pressen og i det 

offentlige rum generelt. Der er også indført en nultolerancepolitik mod tortur og mishandling i fængslerne.

Så langt, så godt. Men er alt så fryd og gammen i Tyrkiet? Nej, Tyrkiet har stadig lang vej med hensyn til at implementere 

alle reformer, og selv om optagelsesforhandlingerne blev indledt officielt i 2005, mangler landet stadig væk 33 ud af de 35 

lovpakker, som landet skal gennemføre. Spørgsmålet er så, når nu et kandidatland, som, siden det blev grundlagt i 1923, 

har sat den europæiske statsdannelsesmodel som sit forbillede og trods sin muslimske baggrund har formået at bygge et 

parlamentarisk system op med frie valg og et ønske om at være en del af det europæiske fællesskab: Skal dette land 

holdes ude? Eller skal man holde det fast i den reformproces, det er i gang med?

For os Socialdemokrater er svaret ret enkelt. Tyrkiet er en vigtig samarbejdspartner for EU, og landet spiller også en vigtig 

rolle i NATO, som vi har set på det seneste, og kan også være en god rollemodel for andre muslimske lande. Derfor skal 

man holde den tyrkiske regering fast på det løfte om reformer. Vi ved, at medlemskab ikke er på tale i morgen eller de 

næste mange år frem, ligesom vi ved, at bolden ligger hos tyrkerne, hvad reformprocessens hastighed angår. Derfor mener 

vi heller ikke, at døren skal lukkes for Tyrkiet eller andre lande, der måtte ønske at forpligte sig til kravene om kriterierne fra 

EU's side. Vi skal derimod holde fast i en stram og ansvarlig forhandlingspolitik, hvad enten det gælder Tyrkiet eller andre 

kandidatlande.

Vi støtter den af Venstres ordfører fremsatte udtalelse.
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Kl.13:29  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:29  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Tak for betragtningerne. Jeg tror bare, jeg vil nøjes med at spørge - nu hvor fru Yildiz Akdogan altså tilslutter sig det forslag 

til vedtagelse tilbage fra midten af 2006 - om hun ikke isoleret betragtet kan se det som et problem, at den regering, som 

EU i øjeblikket forhandler med, er blevet kendt forfatningsstridig ved Tyrkiets forfatningsdomstol og altså har fået straffe 

derefter, det vil sige fået nedsat sit statstilskud osv.

Gør det ikke bare for nogle Socialdemokrater, at man måske lige tænker sig om en ekstra gang, inden man går ud og råber

juhu over den forhandlingsproces, som jeg forstår, at fru Yildiz Akdogan er en varm tilhænger af?
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Yildiz Akdogan (S):

For det første mener jeg ikke, at jeg råbte juhu. For det andet vil jeg også sige, at AKP-partiet heldigvis ikke blev lukket.

I min indledning refererede jeg til et land, der engang havde nogle regler, der kan få os til at ryste på hovedet i dag - Irland. 

Men situationen en anden i dag. Og som jeg også sagde i min tale, er det spørgsmålet om en reformproces. Bolden ligger 

hos tyrkerne, det gør hastigheden også. Så skulle vi ikke lige vente og se, hvordan og hvorledes det går, inden vi på forhånd

dømmer dem ude?
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg synes, det er en ganske fortrinlig argumentation, der givetvis fortjener optryk i flere årbøger, når året udrinder. Altså, det

forhold, at Irland på 35 år har reformeret sig, gør, at så må Tyrkiet sandelig da også kunne. Det synes jeg er fantastisk. Jeg

vil i hvert fald huske det længe, tror jeg. Jeg vil sige, at det unægtelig også letter argumentationen for Socialdemokraterne 

på en lang række andre områder, hvis man kan pege på et eneste område, hvor der har været en udvikling, og så sige: 

Jamen så kan alle andre også. Jeg vil sige: Enfoldigheden leve! Og så må folk uden for huset her jo selv dømme.

Men jeg vil egentlig bare gerne have svar på mit spørgsmål. Gør det overhovedet ikke indtryk på fru Yildiz Akdogan eller på 

Socialdemokratiet som sådan, at den regering, man forhandler med, ved den tyrkiske forfatningsdomstol har fået kendt sit 

virke og sit program i strid med forfatningens grundprincipper?
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Kl.13:31  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:31  
Kort bemærkning

Yildiz Akdogan (S):

Tak for det. Jeg ved ikke, om ordføreren selv er klar over det, men faktisk lavede vi en stor big bang-udvidelse i 2004, hvor vi 

fik ti nye lande med i EU, og så fik vi to andre nye lande, og mig bekendt har de her lande reformeret sig ret så meget og er

blevet ret velfungerende demokratiske stater. Så, ja, det tog 35 år for Irland, det tog gennemsnitlig 10 år for de central- og 

østeuropæiske lande. Det kan være, at det måske tager 20 år for Tyrkiet - hvem ved? Men processen er sat i gang. 

Så vil jeg lige spørge hr. Morten Messerschmidt, der er så skeptisk over for, hvad der foregår i Tyrkiet: Har hr. Morten 

Messerschmidt været i Tyrkiet? Europaudvalget var jo på en studietur for netop at gå ind og se på, hvad der sker, og 

hvordan reformprocesserne ser ud, og vi snakkede både med civilsamfundet, de politiske partier og forskellige andre 

interessegrupper. Det kunne måske have gavnet hr. Morten Messerschmidts indsigt i forhold til, hvad der foregår, hvis han 

nu havde deltaget i den her studietur.
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Kl.13:32  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger, og næste ordfører er fru Hanne Agersnap, Socialistisk Folkeparti.
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Kl.13:32  
Ordfører

(Ordfører)

Hanne Agersnap (SF):

Jeg vil gerne takke for ministerens redegørelse, som jeg synes klart viste, at der stadig væk er væsentlige udeståender og 

udfordringer på mange områder i samarbejdet, men at den grundlæggende holdning også er, at det er vigtigt, at vi fortsætter

forhandlingsstrategien.

I SF undrer vi os over, at forespørgerne - i hvert fald sådan som forespørgslen er formuleret - kun er interesserede i forholdet

mellem islamiske og sekulære kræfter. Det, som vi synes er det særlig interessante, er forholdet mellem de demokratiske 

og de udemokratiske kræfter, herunder forholdet til mindretal, bl.a. kurderne, hvor det er vigtigt, at vi får en udvikling mod et 

mere pluralistisk demokrati.

Det er vigtigt, at EU fortsætter forhandlingerne med optagelse for øje, fordi det bl.a. er på den måde, vi får fremmet 

udviklingen mod det pluralistiske demokrati og mindretalsbeskyttelse, og fordi det er vigtigt for både EU og Tyrkiet at få 

styrket samarbejdet og i sidste ende nå frem til optagelse.

SF støtter de rammer for optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet, som vi vedtog tilbage i 2006. Her konstaterede 

Folketinget, at forhandlingerne med Tyrkiet er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på forhånd, men at målet dels er 

optagelse, dels at Tyrkiet skal opfylde de samme krav som alle andre nye medlemslande, herunder Københavnerkriterierne.

De seneste år er den positive reformproces, som blev startet i Tyrkiet i 2003, gået i stå. Det er vigtigt, at vi fortsætter med 

at presse på og få Tyrkiet tilbage på reformsporet, få bremset den øgede polarisering i det tyrkiske samfund og sikret 

pluralisme og mindretalsrettigheder. De demokratiske kræfter vokser i Tyrkiet, og de kræfter skal vi støtte ved at fortsætte 

forhandlingerne med optagelse som mål.

Ministeren nævnte, at et af problemerne i forhandlingerne med Tyrkiet er manglende accept af Ankaraprotokollen, altså at 

Tyrkiet ikke kan acceptere toldunion og transport- og havnesamarbejde med Cypern. Forholdet til Cypern og Grækenland 

fortsætter med at spænde ben for optagelsesforhandlingerne, og vi mener, at EU har en stor del af ansvaret for den 

hårdknude, forhandlingerne er havnet i. Den tyrkiske premierminister accepterede i sin tid FN's plan for en løsning af 

konflikten på Cypern, men græsk-cyprioterne forkastede planen. Alligevel valgte man at optage et delt Cypern i EU, og det 

er nu en af barriererne i forhandlingerne.

Det er vigtigt at holde fast i, at udsigten til EU-medlemskab giver den tyrkiske befolkning tro på fremtiden. Men både EU’s 

vaklen og de nyere processer i Tyrkiet har været med til at sætte reformprocessen i Tyrkiet i stå, og det er uheldigt for 

begge parter ud fra både et sikkerhedspolitisk, kulturelt og demokratisk synspunkt. Vi har brug for Tyrkiet som bindeled til 

Mellemøsten, til konstruktiv dialog med Tyrkiets moderate islam og til at skabe robust økonomi og velfærd i Europa. Tyrkiet

har allerede siden 1963 haft privilegeret medlemskab af først EF og nu EU, så man kan jo ikke tilbyde Tyrkiet en 

mellemting. Nu er det fuldt medlemskab, vi forhandler om.

SF støtter flertallets forslag til vedtagelse, som jo ikke er en genopfindelse af den dybe tallerken, men fastholder os ved den

vedtagelse, der blev vedtaget i maj 2006.
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Kl.13:36  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Der er et par korte bemærkninger, og den første er fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:36  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Fru Hanne Agersnap nævnte jo mange spændende emner i sit indlæg, og jeg vil bare stille spørgsmål til ét område.

Fru Hanne Agersnap nævnte forsøget på at genforene Cypern, altså få afsluttet den ulovlige besættelse at Nordcypern 

siden 1974 og genforene den med den græsk-cypriotiske del. Jeg forstår det sådan, at SF synes, det ville være 

fuldstændig naturligt, hvis græsk-cyprioterne skulle overdrage den besatte del af landet til tyrkerne. Det var i hvert fald 

sådan, jeg udlagde det, og kan fru Hanne Agersnap sige noget om, hvad det er for nogle dele af aftalen, hun finder er særlig

fornuftige?

Det er jo velkendt, at græsk-cyprioterne syntes, det var træls, at de skulle dele deres nationalbankreserver, og at det var 

træls, at man skulle have en fælles beslutningsprocedure, som gjorde, at hver del af øen ville få lige 

beslutningskompetence ved ny lovgivning, og at man skulle dele præsidentmagten og alle de ting. Men kunne fru Hanne 

Agersnap prøve at uddybe, hvordan hun ser på nogle af de elementer i aftalen, som hun åbenbart mener er så fantastisk?
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg mener, det er vigtigt, at den løsning af Cypernproblemet i FN-regi, der blev forsøgt, bliver fastholdt, så problemet ikke 

fortsat er en barriere for udviklingen af EU. Jeg kender ikke historien så godt, at jeg kan sige, hvad forsøget præcis faldt på,

men det er uheldigt, at processen ikke er genoptaget, så vi får forhandlingerne i FN-regi og får løst problemerne, for det vil 

fortsat være en barriere for Tyrkiets optagelse, hvis samarbejdet med Cypern bliver blokeret.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jamen forstå mig ret. Jeg kan sagtens forstå, at man som socialist kan have den tilgang til spørgsmålet, at når halvdelen af

et land bliver besat af fremmede tropper, er det selvfølgelig de besatte, som udgør problemet. Det er jo et velkendt 

socialistisk synspunkt, vi har set det siden 1917 og frem til 1989 som et ganske anerkendt dogme, men jeg er bare 

overrasket over at se, at vi også i hr. Villy Søvndals nyreformerede socialistparti finder denne relativt totalitære tilgang til 

folkeretten. Men lad det ligge.

Et andet spørgsmål, som jeg synes det må være centralt for SF at svare på, er spørgsmålet om den folkelige deltagelse. Vi

har jo flere gange hørt folk fra SF insinuere, at man er tilhænger af folkeafstemninger, f.eks. forud for Lissabontraktaten, så 

derfor vil jeg gerne høre, om SF støtter Dansk Folkepartis forslag om, at uanset hvordan man kommer videre med 

forhandlingerne med Tyrkiet - men at man ønsker det - kan processen ikke afsluttes, i hvert fald ikke i Danmark, uden at 

danskerne høres ved en folkeafstemning. Er det et forslag, som socialisterne kan støtte?
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Kl.13:39  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:39  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Det kan vi ikke støtte, for det er ikke alle spørgsmål, der egner sig til en folkeafstemning. Forhold, der angår danskere, kan 

egne sig, men et EU-spørgsmål om optagelse af et nyt land egner sig ikke til en folkeafstemning. Vi mener, at det at sikre,

at Københavnerkriterierne opfyldes, er meget mere egnet som grundlag for beslutning om en optagelse.
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Kl.13:40  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe for en kort bemærkning.
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Kl.13:40  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Når man selv opfinder de historiske problemstillinger, man skal diskutere, så går det hele jo meget nemmere. Fru Hanne 

Agersnap undrede sig over, at hr. Morten Messerschmidt kun skelnede mellem sekulære og islamiske kræfter og ikke 

mellem demokratiske og udemokratiske kræfter. Jamen det er jo, fordi tyrkerne selv gør det. Det er jo sådan, de selv ser på

det, uanset på hvilken side af gærdet de står. Kemal Atatürk ville i 1920'erne skabe en sekulær nationalstat, hvilket er 

noget højest uislamisk. Og nu går det den modsatte vej. Nu vil Erdogan og Gül skabe en islamisk stat.

Men det er jo den modsætning, der tæller i Tyrkiet. Kemal Atatürk var så vist ikke nogen mønsterdemokrat, men den 

sekulære stat var hans hjertebarn. Men det, tyrkerne finder grundvæsentligt i den her sammenhæng, synes fru Hanne 

Agersnap altså er ligegyldigt.

  

59

Kl.13:41  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Ja, for os er de vigtigste principper hensynet til, om det er demokratisk eller udemokratisk. Jeg anerkender, at 

diskussionen måske går på en anden led i Tyrkiet, men samtidig er der både demokratiske og udemokratiske tendenser på

begge sider, både i de islamiske bevægelser og i de sekulære bevægelser. Så jeg mener, at vi, hvis vi skal vurdere 

udviklingen i Tyrkiet, skal vurdere styrken af de demokratiske processer på begge sider.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jamen er det ikke faldet fru Hanne Agersnap ind, at der er en sammenhæng, som simpelt hen går på, at den sekulære 

nationalstat i modsætning til den religiøse stat er en forudsætning for demokratiet, og at når Tyrkiet i øjeblikket bevæger 

sig, ikke gradvist, men faktisk efterhånden i fuld galop imod en øget islamisering, så bevæger Tyrkiet sig faktisk dermed 

automatisk væk fra demokratiet?
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Nej, det er den sammenhæng, jeg ikke accepterer. Jeg mener, at det, der er vigtigt, er, at vi ser på de demokratiske 

kræfter, hvad enten de er islamiske eller sekulære, og vurderer styrken af de demokratiske kræfter. I den sekulære 

bevægelse er der udemokratiske kræfter, ligesom der er i den islamiske bevægelse.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Martin Henriksen for en kort bemærkning.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Martin Henriksen (DF):

Tak. Det var, fordi jeg bemærkede, at fru Hanne Agersnap sagde, at det her spørgsmål ikke egnede sig til en 

folkeafstemning i Danmark, fordi det ikke havde indflydelse på danske forhold. Men der vil jeg bare høre, om ikke fru Hanne 

Agersnap altså godt kan se, at det alligevel har det. For hvis vi kigger på den udvidelse, der har fundet sted imod øst, så 

har den jo eksempelvis medført en indvandring til Danmark fra de østeuropæiske lande. Derfor er det jo også nærliggende 

at tro, at såfremt Tyrkiet kom med i EU, ville det også medføre en øget tyrkisk indvandring til Danmark.

Jeg vil bare høre, om det ikke kunne give anledning til, at man så ville mene, at det også var et forhold, som danske 

vælgere kunne få lov til at tage stilling til.
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Kl.13:43  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:43  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

I sidste instans har alle internationale spørgsmål og samarbejder, Danmark indgår i, vel relevans for forhold i Danmark. Men

det er et spørgsmål om, hvorvidt det er af den karakter, at alle betingelserne og forudsætningerne omkring optagelse vil 

kunne forklares i Danmark. En folkeafstemning om det her spørgsmål i Danmark vil hurtigt blive en folkeafstemning for eller 

imod EU, og det ville være svært at fastholde fokus, når fokus er på optagelse af et andet land.
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Kl.13:44  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Martin Henriksen.
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Kl.13:44  
Kort bemærkning

Martin Henriksen (DF):

Der er jeg uenig. Jeg tror ikke, at en folkeafstemning i Danmark vil blive til et spørgsmål om for eller imod EU. Jeg tror, at 

det vil være en folkeafstemning for eller imod risikoen for en stor tyrkisk indvandring til Danmark. Det er jo meget reelt at 

spørge danskerne om det. Det synes jeg da i hvert fald det er, for Tyrkiet er et stort land, og kommer Tyrkiet med i EU, vil 

det få meget indflydelse, fordi det er et stort land. Qua sin befolkningssammensætning og sin størrelse vil det få meget 

indflydelse, specielt hvis Lissabontraktaten bliver vedtaget.

Derfor har det jo dels stor indflydelse på det, som man politisk beslutter i EU, som har konsekvens for Danmark, og dels vil

det også have effekt, hvis Tyrkiet f.eks. kom med i Schengen - fri bevægelighed ind over grænserne; at man kommer ind og

får fuld gavn af den fri bevægelighed. Det vil jo i den grad være et spørgsmål, om danskerne tør løbe risikoen for en stor 

tyrkisk indvandring til Danmark.

Hvis Socialistisk Folkeparti ikke mener, at der er noget at være bekymret for, kan man vel godt gå ud og argumentere for 

eller imod de synspunkter, man har, og så lade det være op til vælgerne i sidste ende at beslutte, om de synes, det er den 

rigtige vej at gå eller ej.
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Kl.13:45  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:45  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg vil godt sige, at vi ikke er bange for vælgerne. Vi kan sagtens gå ud og argumentere, men problemet er, om vi får en 

debat, der afspejler det afstemningstema, der bliver. For det kan blive sådan en trussel om en kæmpe indvandring, altså 

forskellige vurderinger af fremtiden, som vil være svære for befolkningen at vurdere på baggrund af sådan en 

optagelsestekst. F.eks. gælder det for de lande, vi senest har optaget, at Schengen jo er udskudt, og at der er betingelser 

kombineret med optagelserne. Det vil blive svært at vurdere, og så vil det blive sådan en slags: »hvem tror det ene, hvem 

tror det andet-kampagne.« Den kan være svær at få til at blive frugtbar.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Søren Krarup for en kort bemærkning.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg havde i søndags den spændende oplevelse at være inviteret til et møde hos Radikal Ungdom, hvor jeg diskuterede 

forsvarspolitik med hr. Morten Helveg Petersen. Det var meget hyggeligt og fredeligt, men på et tidspunkt kom vi naturligvis 

til at tale en del om Afghanistan, dvs. om muligheden for at Danmark med sin indsats dér kunne skabe et demokrati, hvad 

jeg betvivlede. Jeg får lyst til i forlængelse af det, fru Hanne Agersnap har sagt hidtil, at spørge hende: Vil fru Hanne 

Agersnap fortælle mig, om der findes noget muslimsk demokrati i denne verden?
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg kan ikke stå her på talerstolen og i tankerne gennemgå alle lande, men det kan godt være, at Tyrkiet er det nærmeste,

vi kommer. Jeg må indrømme, at jeg ikke lige kan få tænkt det igennem i denne pressede situation.
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Kl.13:47  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Søren Krarup.
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Kl.13:47  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Så vil jeg være så fræk at fortsætte med den spændende debat med de radikale unge mennesker, for der blev Tyrkiet 

nemlig også nævnt som eksempel på et demokrati, og der var jeg altså også så fræk at spørge dem: Kender I noget til 

Kemal Atatürk? Kender I noget til det, han foretog med Tyrkiet i 1923? Det var nemlig nok, kan man sige, et sekulært 

styre, men det var et militærdiktatur, dvs. at der var en ophævelse af enhver form for demokrati. Det havde aldrig eksisteret i

Tyrkiet, og det kom i hvert fald ikke til at eksistere i 1923. Og det eksisterer jo for så vidt heller ikke i dag.

Forholdet er jo, at 98 pct. af Tyrkiets befolkning er muslimer, og dog skal de af militærdiktaturet hensættes i en tilstand, 

hvor de ikke må have lov til at udtrykke det. Vil fru Hanne Agersnap ikke give mig ret i, at Tyrkiet heller ikke er noget som 

helst eksempel på et demokrati?
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Det er i hvert fald ikke et demokrati, som jeg ønsker det. Der mangler pluralisme, der mangler ytringsfrihed, 

menneskerettigheder; der er en masse problemer, som bl.a. er nogle af dem, man sætter op i processen og i debatterne 

med EU-Kommissionen med henblik på optagelse, sådan at Tyrkiet netop kan udvikle sig til det pluralistiske demokrati, 

som medlemsstaterne i EU er.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så har hr. Per Clausen bedt om en kort bemærkning.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Per Clausen (EL):

Jeg vil bare spørge fru Hanne Agersnap, om hun ikke er enig med mig i, at forsøget på at opstille en hovedmodsætning 

mellem de sekulære og de islamistiske i forhold til Tyrkiet jo netop skygger for den interessante debat, hr. Søren Krarup 

prøvede at rejse her til sidst, nemlig om, hvorvidt der foregår en demokratisk udvikling eller ej i Tyrkiet? Det, vi burde 

diskutere og interessere os for, burde jo være, hvordan vi udviklede demokratiet, hjalp de demokratiske kræfter i Tyrkiet 

med at udvikle demokratiet.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jo, og mange tak til spørgeren, fordi han formulerer det så pænt. Jeg prøvede netop at sige, at jeg synes, vi skal fokusere 

på, hvor de demokratiske bevægelser, de demokratiske holdninger er i Tyrkiet, og ikke på, hvor de islamiske og sekulære 

bevægelser er.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Næste ordfører er fru Helle Sjelle fra De Konservative.
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Kl.13:49  
Ordfører

(Ordfører)

Helle Sjelle (KF):

Det er jo ikke første og det er nok heller ikke sidste gang, vi på foranledning af Dansk Folkeparti skal diskutere et eventuelt 

tyrkisk medlemskab af EU. Der skal jo holdes liv i valgkampen, i hvert fald frem til juni måned, hvor der er valg til Europa-

Parlamentet. Men så kan man i hvert fald håbe, at det i det mindste stilner af derefter.

Jeg skal så også endnu en gang takke for anledningen til at gøre rede for Det Konservative Folkepartis holdning til den her 

sag.

I 2005 indledte EU optagelsesforhandlinger med Tyrkiet. Forud var gået mange års forberedelser og reformer i Tyrkiet, der 

ansøgte om medlemskab af EF allerede i 1987. Reformarbejdet går dog endnu flere år tilbage. Allerede i 1963 underskrev 

de seks EF-lande og Tyrkiet Ankaraaftalen. Den betød, at Tyrkiet skulle tilpasse sig EU’s indre marked, bl.a. ved at 

tyrkiske arbejdstagere under bestemte vilkår fik lov til at arbejde i de daværende EF-lande. Tyrkiet har altså længe 

orienteret sig mod EF og nu mod EU, hvilket har været årsag til betydelige ændringer af det tyrkiske samfund. Det er også 

sket i løbet af de her år.

Men der er slet ikke for os Konservative nogen tvivl om, at der endnu er langt igen for Tyrkiet. Københavnskriterierne er det 

væsentligste grundlag, som Kommissionen løbende vurderer Tyrkiet ud fra. Helt overordnet er der tre kriterier, nemlig det 

politiske, det økonomiske og kriteriet om overtagelse af EU’s samlede regelsæt. Det politiske kriterium kræver demokrati, 

retsstat, menneskerettigheder og beskyttelse af mindretal. Som nævnt af udenrigsministeren tidligere vurderer 

Kommissionen, at Tyrkiet i tilstrækkelig grad opfylder det kriterium. Alligevel er der dog i høj grad - og det vil jeg gerne slå 

fast - plads til forbedringer. Ytringsfrihed og religionsfrihed er gode eksempler på rettigheder, som endnu ikke beskyttes 

kompromisløst i det tyrkiske samfund. Det vil kræve en holdningsændring, som EU kan være med til at fremme.

I 2006 har EU også kritiseret Tyrkiet for ikke at leve op til det økonomiske kriterium. Det skyldtes stridighederne om 

Cypern, der har fået Tyrkiet til ikke at udvide toldunionen med EU til også at omfatte de nye medlemslande. EU’s kritik er 

ikke blot snak, men er blevet fulgt op af sanktioner. Dele af optagelsesforhandlingerne er simpelt hen stoppet, indtil EU i år 

vil genoverveje dem.

Det er altså efter vores opfattelse indlysende, at Tyrkiet mangler at levere en lang række resultater, før et medlemskab kan 

komme på tale. De mange år, Tyrkiet allerede har ventet, viser med al ønskelig klarhed, at EU ikke giver ved dørene. Ingen 

ønsker at forbarme sig over Tyrkiet, blot fordi landet har ventet længe. Jeg kan derfor heller ikke helt forstå Dansk 

Folkepartis store bekymring for forhandlingerne med EU. Tror Dansk Folkeparti virkelig, at Tyrkiet bliver lukket ind, før de 

lever op til Københavnskriterierne, bare fordi Tyrkiet skal med?

Som udenrigsministeren allerede tidligere har påtalt, vil Tyrkiet være et helt anderledes og vestligt samfund, hvis det på et 

tidspunkt til punkt og prikke opfylder de her krav. I Det Konservative Folkeparti bakker vi derfor fuldt op om regeringens og 

folketingsflertallets åbne og afventende holdning til optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet. Vi kan ikke på forhånd 

forudsige, hvorvidt landet på et tidspunkt ude i fremtiden vil leve op til EU’s fornuftige og nødvendige kriterier. Til gengæld 

kan vi sige, at Tyrkiet lige nu - lige nu, hvor vi står her - er et godt stykke fra at leve op til de kriterier og dermed også et 

godt stykke fra medlemskab af EU. Vi ønsker naturligvis ikke i Det Konservative Folkeparti - og det vil jeg gerne 

understrege - at Tyrkiet bliver medlem af EU, før landet er klar til EU og EU er klar til Tyrkiet. 
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Kl.13:53  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:53  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg synes, at det er meget skarpsindigt lige til sidst at få slået fast, at Tyrkiet ikke kan blive medlem af EU, før Tyrkiet er 

klar! Jeg går ud fra, at det må være et krav, der gælder for alle europæiske lande, ellers ville der i hvert fald være noget 

mærkeligt over det, og derfor er det måske i virkeligheden også lidt overflødigt at gentage det og gøre det til et så 

gennemgående argument i hele sin retorik.

Jeg tror så aldrig, at Tyrkiet bliver medlem, fordi Tyrkiet i øjeblikket bevæger sig i den helt gale retning. Landet er i gang 

med en islamisering fra top til bund, og det er i virkeligheden det, der er det dybt bekymrende, for hvordan reagerer Tyrkiet 

på de forhandlinger, der i øjeblikket finder sted? Sagen er jo den, at hvis man orienterer sig i de tyrkiske medier, i den 

tyrkiske debat, kan man se, at de krav, som EU stiller til Tyrkiet med hensyn til ligestilling, menneskerettigheder, 

demokrati, ytringsfrihed osv., helt generelt for mange tyrkere virker som en rød klud i ansigtet. De betragter det nærmest 

som en fornærmelse mod den nationale stolthed.

Derfor er spørgsmålet ikke så meget, om Tyrkiet nogen sinde bliver medlem - det tror jeg faktisk aldrig nogen sinde sker - 

men derimod, hvilken skadevirkning det har på samarbejdet og naboskabet mellem EU og Tyrkiet, at man bliver ved med at

bilde folk ind, at de kan få noget, som de tydeligvis ikke selv vil levere det nødvendige for at gøre sig klar til at få.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Helle Sjelle (KF):

Det er åbenbart overhovedet ikke overflødigt, at vi skal gentage det gang på gang, for det lader jo ikke til, at Dansk 

Folkeparti har forstået budskabet, men vi gentager det gerne en gang til: Vi mener ikke, at Tyrkiet skal være medlem af 

EU, før Tyrkiet er klar til EU, og før EU er klar til Tyrkiet. Det vil sige, at Tyrkiet skal leve op til de krav, der bliver stillet. Det 

er det, der er budskabet herfra, og det vil det også være de næste gange, Dansk Folkeparti rejser de her debatter om 

Tyrkiets udvikling.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg er ked af at have stillet et spørgsmål uden for det på forhånd skrevne manuskript, men jeg vil alligevel gerne gentage 

det.

Lad os nu lade være med at fokusere på, om Tyrkiet kommer med eller ej. Lad os nu fokusere på, hvilken betydning det har

for Tyrkiet, at man bliver ved med at sige til tyrkerne, at de på et eller andet tidspunkt, når de opfylder kriterierne, kommer 

med, og at man så bliver ved med at komme med nye kriterier. Lad os prøve at fokusere på, hvordan det bliver modtaget i 

den tyrkiske offentlighed og den tyrkiske debat, at man hele tiden stiller krav, som jo i hvert fald i forhold til kønnenes 

ligestilling, demokrati, ytringsfrihed - i parentes bemærket Muhammedtegninger - og en lang række andre ting bliver 

betragtet som en fornærmelse, altså som noget, der gør, at de bevæger sig længere væk fra EU. Er det noget, der fremmer

den broderlighed imellem Danmark og EU og Tyrkiet, som Det Konservative Folkeparti og sådan set også Dansk Folkeparti

gerne vil have, eller er det i virkeligheden noget, der gør, at parterne rykker længere væk fra hinanden?

Jeg håber, at fru Helle Sjelle kan bevæge sig lidt ud over det, hun sagde i sin ordførertale, og også svare på det, som jeg 

spørger om.
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Kl.13:56  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:56  
Kort bemærkning

Helle Sjelle (KF):

Det kan nogle gange være lidt svært, fordi spørgsmålene går i alle mulige og umulige retninger, men jeg skal dog gøre mit 

bedste.

Jeg synes bestemt ikke, at EU skal lade være med at stille krav eller stille Tyrkiet i udsigt, at de eventuelt på et tidspunkt 

kan blive medlem. Jeg synes bare også, at det er nødvendigt og væsentligt at sige til Tyrkiet: Der er nogle krav, som I bliver

nødt til at leve op til, og de krav slækker vi ikke på, heller ikke selv om I synes, at det er nogle besværlige krav; hvis I vil 

være med i det her fællesskab, så er der nogle krav, som I er nødt til at leve op til.

Hvis Tyrkiet, og det synes jeg da er væsentligt, vælger at sige, at de ikke vil leve op til kravene og ikke vil være med, er det 

jo Tyrkiets valg. Det er jo ikke sådan, at vi fra EU siger, at vi under alle omstændigheder vil have Tyrkiet med. Det er da i 

høj grad også op til dem selv, om de ønsker at leve op til de krav.
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Kl.13:57  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Næste ordfører er hr. Niels Helveg Petersen, Radikale.

  

Vis alle (10) indlæg i denne gruppe
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Kl.13:57  
Ordfører

(Ordfører)

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg vil gerne starte med at sige tak til udenrigsministeren. Jeg var meget enig i de betragtninger, som udenrigsministeren 

fremførte. Og lad mig sige med det samme, at jeg og Det Radikale Venstre selvfølgelig kan stemme for det af hr. Michael 

Aastrup Jensen fremsatte forslag til vedtagelse, som er genbrug, men som jo på en udmærket måde stadig væk er rigtigt.

Det er sagt hele vejen igennem i denne debat: Tyrkiet opfylder i dag ikke betingelserne for medlemskab. Tyrkiet opfylder 

ikke Københavnskriterierne, og det ved tyrkerne godt selv; det ved man selvfølgelig, det ved vi i EU. Og først når Tyrkiet 

opfylder Københavnskriterierne, kan der blive tale om medlemskab. Det vil sige, at det Tyrkiet, der engang bliver medlem, er

et andet Tyrkiet end det, vi kender i dag.

Så vil jeg føje til, at man jo ikke altid skal se vanskelighederne. Man skal også se mulighederne, og man skal ikke mindst 

se på de muligheder, der ligger i et tyrkisk medlemskab i forhold til at stabilisere et af de mest urolige hjørner i verden. Et 

Tyrkiet, der opfylder Københavnskriterierne, er medlem af EU og er medlem af NATO, kan have en i høj grad stabiliserende 

rolle at spille i dette urolige hjørne af verden. Bl.a. kan det også have betydning for udviklingen i Mellemøsten, da Tyrkiet jo 

traditionelt, på trods af at det altså overvejende er et muslimsk land, har et rigtig godt forhold til Israel.

Perspektivet om EU-medlemskab er en stor støtte til de kræfter i Tyrkiet, der ønsker demokratisering og ønsker 

modernisering af det tyrkiske samfund. At smække døren i for Tyrkiet ville have meget negative følger for den politiske, 

demokratiske udvikling i Tyrkiet, det er jeg helt overbevist om. Og lad mig så sige, at vi aldrig her i Danmark har afholdt 

folkeafstemninger, når vi skulle optage nye medlemmer i EU, og det synes jeg heller ikke kan komme på tale, når det 

drejer sig om Tyrkiet.

Så undrede jeg mig over en enkelt bemærkning fra hr. Jesper Langballe i debattens forløb. Hr. Jesper Langballe sagde, at 

historien bevæger sig langsomt. Jeg må altså sige, at min oplevelse af historiens gang inden for de sidste 18 år, siden 

1990, ikke er, at historien har bevæget sig langsomt, men at historien har bevæget sig utrolig hurtigt. Især når det drejer 

sig om udvidelse af de vesteuropæiske institutioner, især når det drejer sig om udvidelsen af EU og udvidelsen af NATO, 

har vi igennem de sidste 18 år oplevet en revolutionær udvikling i Europa. Europa ser i dag fuldstændig anderledes ud, end 

det gjorde i 1990, da kommunismen brød sammen, så jeg undrede mig lidt over den, synes jeg, historieløse betragtning.
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Kl.14:01  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.14:01  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Hr. Helveg Petersen omtalte den positive udvikling i Tyrkiet, som den igangværende optagelsesproces har afstedkommet. 

Der vil jeg bare gerne spørge, om hr. Niels Helveg Petersen betragter det som entydigt positivt for det tyrkiske demokrati, at

det parti, AKP, hvis program og ledelse er blevet kendt i strid med forfatningens sekulariseringsprincipper, tordner frem. 

Ved de seneste valg, parlamentsvalg, præsidentvalg og forventelig også på søndag til lokalvalg, har det pågældende parti 

vundet mere og mere terræn. Og når partiet samtidig altså ved forfatningsdomstolen er blevet kendt i strid med de 

demokratiske grundprincipper i Tyrkiet selv, er det så udtryk for, at Tyrkiet bevæger sig i den rigtige retning?
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Kl.14:02  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:02  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg sagde faktisk ikke noget om den positive udvikling i Tyrkiet. Jeg sagde, at det ville være et tilbageslag for de 

progressive kræfter i Tyrkiet, hvis EU smækkede døren i for næsen af Tyrkiet. Det var det, jeg sagde.

Udviklingen i Tyrkiet er ikke entydigt gået i den rigtige retning. Der sker mange ting i Tyrkiet, som er positive, og ikke 

mindst skal vi være opmærksomme på, at tyrkisk økonomi altså er en meget, meget stærk og meget levende økonomi, der

jo helt og fuldt lever op til de krav, man økonomisk set kan stille til et medlem af EU.

Men det er ikke entydigt positivt. Der er store spændinger i Tyrkiet, og der er undertiden tilbageslag. Jeg kan jo bare ikke 

se, at det skulle være noget specielt tilbageslag, at den tyrkiske højesteret blander sig i det her og siger, hvad de mener 

om regeringspartiet. Det er da tværtimod et udtryk for en vis styrke, for demokratisk styrke, at der er en domstol, der kan 

gå på tværs af den siddende regering. Det er jo et princip, vi jo altså også hylder i Danmark, selv om det ikke står i den 

danske grundlov.
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Kl.14:03  
Kort bemærkning
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Folketinget, Christiansborg
1240 København K.
Tlf.: +45 3337 5500
Mail: folketinget@ft.dk 

F 24  Om udviklingen i Tyrkiet

Af Morten Messerschmidt (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Peter

Skaarup (DF)

Til udenrigsministeren

Per Stig Møller (KF)

Samling:  2008-09

Status:  Foretaget

 

Vis alle indlæg
Ordførertaler

Forhandlinger

Møde nr.70, torsdag 26.03.2009

Vil udenrigsministeren redegøre for den aktuelle udvikling i Tyrkiet, herunder de interne kampe mellem den islamiske regering og de 

sekulære kræfter, og i det lys give sin vurdering af, om udenrigsministeren finder, at Tyrkiet bevæger sig i retning af eller væk fra EU?

Vis oversigt over samtlige taler

0

  
Kort bemærkning

Det næste punkt på dagsordenen er:

13) Forespørgsel nr. F 24:

Forespørgsel til udenrigsministeren:

Vil udenrigsministeren redegøre for den aktuelle udvikling i Tyrkiet, herunder de interne kampe mellem den islamiske 

regering og de sekulære kræfter, og i det lys give sin vurdering af, om udenrigsministeren finder, at Tyrkiet bevæger sig i 

retning af eller væk fra EU?

Af Morten Messerschmidt (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard 

(DF) og Peter Skaarup (DF).

(Anmeldelse 13.01.2009. Fremme 20.01.2009).
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Kl.11:43  
Kort bemærkning

Formanden:

Den første, der får ordet, er hr. Morten Messerschmidt som ordfører for forespørgerne for at begrunde forespørgslen. 

Værsgo.
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Kl.11:43  
Kort bemærkning

Begrundelse

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand. Efter at have gennemgået nogle af de fatale konsekvenser af allerede gennemførte udvidelser vender vi altså 

blikket imod en af de nok mest opsigtsvækkende forhandlinger, som i øjeblikket pågår med et land, som ønsker 

medlemskab af EU, nemlig Tyrkiet. Jeg og Dansk Folkeparti er af den opfattelse, at det fra starten af har været en fatal 

misforståelse overhovedet at indlade sig på optagelsesforhandlinger med et land, der kulturelt, politisk, historisk og på 

mange andre områder afviger så mærkbart fra kernelandene, fra medlemslandene i EU, at vi nærmest dagligt oplever 

forskellene, konflikterne, problemerne ved at skulle få to så forskellige størrelser til overhovedet at passe sammen, og at det

i virkeligheden i højere grad fører til, at de to parter så at sige flytter sig bort fra hinanden, end det, der oprindelig var tanken:

at man skulle forsøge at forene.

Vi har et godt samarbejde med Tyrkiet i Europarådet og i NATO og i andre sammenhænge, men de fleste vil efterhånden 

kunne se, at det, der foregår i øjeblikket i Tyrkiet, er en regulær islamisering, hvor AK-partiet med premierminister Erdogan 

og præsident Gül i spidsen område for område - undervisningssektoren, administrationen, justitsvæsenet og en lang række

andre sektorer - er i gang med en islamisering af landet, som hverken er til Tyrkiets fordel eller til EU’s fordel. Det er derfor 

vores opfattelse, dels at vi i Folketinget løbende skal have en debat om, hvordan udviklingen i Tyrkiet nu engang er, dels at 

regeringen bør tilsikre, at uanset hvad der sker, vil Tyrkiet aldrig kunne blive medlem af EU, uden at danskerne bliver spurgt 

ved en folkeafstemning, dels at man skal overveje, om det overhovedet er fornuftigt i forhold til relationen Tyrkiet og EU 

imellem at fortsætte med forhandlingerne.

Det er på den baggrund, at vi ønsker den her forespørgsel.
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Kl.11:45  
Kort bemærkning

Formanden:

Ja tak. Så er det udenrigsministeren til besvarelse.
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Kl.11:46  
Ordfører

Besvarelse

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

EU har haft optagelsesforhandlinger med Tyrkiet siden 2005. Reformtempoet i landet har været svingende - det er der ingen

grund til at lægge skjul på - men den tyrkiske regering har som sin erklærede målsætning at tilnærme Tyrkiet EU og EU's 

standarder. Det vil jo selvsagt være i både EU's og Danmarks interesse, så det er en proces, som vi støtter.

Ifølge den tyrkiske forfatning er Tyrkiet et sekulært samfund med en klar adskillelse mellem stat og religion. 

Regeringspartiet, AKP, har islamiske rødder, men det afviser selv at være islamisk orienteret. Det er sandt, at der i det 

tyrkiske samfund er kredse, der frygter, at AKP-regeringen bevæger landet væk fra princippet om adskillelse af stat og 

religion. AKP lægger selv vægt på, at Tyrkiets strategiske orientering er mod Europa, og partiet har, siden det kom til 

magten i 2002, arbejdet for landets tilnærmelse til EU. Det registrerede vi jo navnlig i perioden fra 2002 til udgangen af 

2005, hvor reformtempoet var særlig højt.

AKP fik ved det seneste valg i 2007 cirka 46 pct. af stemmerne, og partiet fortsatte på det grundlag med at have 

regeringsansvaret. Desuagtet har domstolene været opmærksomme på AKP's islamiske rødder for at sikre, at Tyrkiet 

forbliver sekulært. Sidste år behandledes således en sag imod AKP, og den meget omtalte lukningssag mod AKP kostede

jo rent faktisk meget politisk energi og opmærksomhed og satte reformtempoet ned i forhold til det, som EU forlangte.

Men sagen blev afsluttet i 2008, ved at den tyrkiske forfatningsdomstol konkluderede, at AKP havde været centrum for 

antisekulære aktiviteter, men domstolene undlod at skride til lukning at partiet. Sagen tydeliggjorde konflikten mellem stat 

og religion i det tyrkiske samfund, og den satte som sagt reformprocessen i stå i en lang periode. Og så vil jeg selvfølgelig 

gerne tilføje, som jeg også sagde dengang, at partilukninger i et demokrati bør være noget ganske exceptionelt og være i 

overensstemmelse med Venedigkriterierne, som Europarådet jo arbejder med. Siden lukningssagen i 2008 har valgkampen 

op til lokalvalget den 29. marts 2009 igen afledt opmærksomheden noget fra EU-processen.

Grundlaget for EU's optagelsesforhandlinger med Tyrkiet er som bekendt Københavnskriterierne og den opstrammede 

forhandlingsramme, som er fastlagt af Rådet for Den Europæiske Union. Den danske holdning til optagelsesforhandlinger 

med Tyrkiet er klar, og den har jo også et bredt flertal i Folketinget bag sig og blev bekræftet den 2. maj 2006. 

Målsætningen er et tyrkisk medlemskab af EU, men forhandlingerne er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på 

forhånd, og hvor der også skal tages hensyn til EU's evne til at optage nye medlemmer på det tidspunkt, hvor beslutningen 

skal træffes. Tyrkiet kan først blive medlem af EU, når alle betingelser for medlemskab er opfyldt og EU altså er klar.

Europa-Kommissionen konkluderede i den seneste fremskridtsrapport for Tyrkiet fra november 2008, at landet har forbedret 

sin evne til at leve op til forpligtelserne ved et EU-medlemskab. Tyrkiet opfylder fortsat, siger Kommissionen, i tilstrækkelig 

grad det politiske Københavnskriterium.

Der er sket visse fremskridt i forhold til ytringsfriheden, bl.a. gennem en ændring af artikel 301 i straffeloven, og forholdene 

for de ikkemuslimske trossamfund er forbedret gennem vedtagelse af lov om stiftelser, men implementeringen af 

reformtiltagene halter desværre bagefter i flere tilfælde.

På det udenrigspolitiske område fremhævede Kommissionen i øvrigt Tyrkiets aktive rolle i særlig Mellemøsten og 

Kaukasus, hvor der jo er bevægelse i positiv retning.

EU-Kommissionen peger på, at en væsentlig udfordring for Tyrkiet er at få gennemført en forfatningsreform og en reform af 

justitsvæsenet. Derudover skal Tyrkiet fremme menneskerettighederne, bl.a. ytringsfriheden og religionsfriheden, og den 

civile kontrol med militæret skal styrkes.

Tyrkiet lever desuden endnu ikke op til sine forpligtelser i henhold til den såkaldte Ankaraprotokol. Den protokol udvider sin 

toldunion mellem EU og Tyrkiet til også at omfatte de nye EU-medlemslande, herunder Cypern. Tyrkiet har endnu ikke 

ophævet sine restriktioner på transport- og havnefaciliteter i forhold til Cypern. EU blev i 2006 enig om, at dette skulle have 

konsekvenser, og det blev bl.a. besluttet, at 8 ud af de 35 forhandlingskapitler skulle fastfryses. EU vil tage spørgsmålet om

Ankaraprotokollen op til fornyet overvejelse til efteråret 2009. Tyrkiet modsætter sig gennemførelse af Ankaraprotokollens 

forpligtelser, fordi de ikke ønsker at tage et skridt, som de mener kan tolkes som en de facto tyrkisk anerkendelse af 

republikken Cypern.

I den seneste tid er der sket både fremskridt og tilbageskridt. Et helt nyt og positivt fremskridt er åbningen af en ny kurdisk 

tv-kanal på nationalt tv, TRT 6. Men på andre punkter er der i 2008 efter alt at dømme sket tilbageskridt, f.eks. har nogle 

ngo'er rapporteret om flere sager vedrørende tortur og mishandling i 2008 end året før. Det er selvfølgelig meget alvorligt, og 

det må den tyrkiske regering få rettet op på.

Alt i alt står Tyrkiet således over for en række udfordringer, der skal tackles, inden landet overhovedet kan komme i 

betragtning som medlem af EU. Men skulle Tyrkiet få gennemført alle disse reformer, få gennemført hele den proces, som 

vi forlanger af Tyrkiet, og som Tyrkiets regering selv er indstillet på at gennemføre, og skulle Tyrkiet så derigennem blive 

klar til EU og EU samtidig blive klar til Tyrkiet, så er det givet, at Tyrkiet jo til den tid vil være et helt andet land end det, vi 

kender i dag, og som Dansk Folkeparti altid forholder sig til. Så vil de forhold, som Dansk Folkeparti med megen ret 

anfægter, nemlig være fortid.

Den tyrkiske regering har tilkendegivet, at den ønsker at sætte fart på EU-reformprocessen efter lokalvalget den 29. marts. 

Premierminister Erdogan har udnævnt en ny EU-chefforhandler, som kan koncentrere sig om EU-udvidelsesforhandlingerne 

og virke som en indpisker i reformprocessen, således at disse fejl og mangler bliver rettet hurtigere. Og det vil jo så 

forhåbentlig bidrage til at skabe et nyt momentum.

Ifølge AKP-regeringen selv vil et af de første tiltag efter lokalvalget være at skabe enighed om forfatningsændringer, og det 

kan vi jo kun tilskynde den tyrkiske regering til at gøre. EU er i løbende dialog med Tyrkiet, bl.a. i forbindelse med EU-

optagelsesprocessen. Danmark har også tætte bilaterale kontakter til landet, og under mit besøg i Tyrkiet sidste år 

drøftede jeg naturligvis bl.a. optagelsesforhandlingerne med udenrigsministeren, Babacan. Et af de punkter, jeg lagde vægt 

på, var vigtigheden af at få fart på reformprocessen, især reformer relateret til menneskerettighederne.

Lad mig så slå fast: Tyrkiets vej mod EU er lang og besværlig. Tyrkiet skal gennemføre en omfattende reformproces. Det 

centrale er, at Tyrkiet selv ønsker en tilnærmelse til EU. Det er også i både EU's og Danmarks interesse, at Tyrkiet udvikler

sig i retning af EU. Kommer landet igennem de nødvendige reformer, vil det være et helt andet land, end vi kender i dag. 

Men det vil tage mange år, før Tyrkiet når det punkt, og det vil først være til den tid, vi skal tage endelig stilling til et tyrkisk 

medlemskab af EU.

Her og nu har vi fokus på Tyrkiets tilnærmelse til EU og den tyrkiske reformproces, og det er en reformproces, vi alle, også 

Dansk Folkeparti, naturligvis må være interesseret i fortsætter og accelererer.
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Kl.11:53  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak til udenrigsministeren for besvarelsen.

Så går vi til forhandlingen, og den første, der får ordet, er hr. Morten Messerschmidt som ordfører for forespørgerne.
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Kl.11:53  
Kort bemærkning

Forhandling

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand. Hvorfor minder udenrigsministerens ord mig slående om Chamberlains betragtninger efter sin fredsaftale med

Hitler, peace in our time, troen på, at blot man har et papir, hvorpå der står fred, så får man fred? Det gør de, fordi det er 

præcis den samme situation, vi befinder os i med hensyn til den tyrkiske regering, som naturligvis alt andet lige er et noget

mere venligt stemt regime end det, som Chamberlain havde indgået en aftale med.

Man tror, hvis man skal blive i sprogbruget, på unifying i vores tid, på forening i vor tid med noget, som grundlæggende er 

fuldstændig uforeneligt. Og jeg undrer mig over, at udenrigsministeren næsten ikke, for ikke at sige slet ikke, svarer på den

del af forespørgslen, som handler om, hvorvidt Tyrkiet i øjeblikket bevæger sig bort fra EU eller i retning af EU. Han berører 

overhovedet ikke den islamiseringsproces, som i øjeblikket er i gang under AK-regeringen - ud over dommen fra højesteret. 

Udenrigsministeren berører selvfølgelig forfatningsændringen og siger, at den er positiv. Men er det ubetinget positivt, at AK-

regeringen som led i sit islamiske kvindesyn nu mener, at kvinder skal ind i en særlig bestemmelse i forfatningen, som 

handler om sådan særlig beskyttelsesværdige grupper, herunder børn, handicappede og lignende?

Er det i virkeligheden ikke et forslag, som ligger fuldstændig i forlængelse af det, vi for få år siden hørte fra samme Erdogan,

om sex uden for ægteskab, der også skulle være kriminelt, forudsat at man altså var gift med en anden? Det er fuldstændig

den samme islamiske tankegang, som vi her ser fra Erdogans parti, som når Erdogan udsteder censurforbud mod 

videnskabelige magasiner, der bringer et billede af Charles Darwin på forsiden, fordi han efter regeringens opfattelse har 

været grundlaget for den kreationisme, som man betragter som i strid med islam. Eller hvorfor nævner man ikke de 254 

journalister, som alene sidste år blev retsforfulgt af regeringen, heraf 44 alene efter den artikel 301, som udenrigsministeren 

nævner, men som det tyrkiske retsvæsen altså stadig væk forholder sig til, bruger, anvender, sigter og dømmer folk efter?

Tyrkiet er på vej væk fra EU. Man har ligestillet de islamiske og de sekulære skoler, når det kommer til optag på 

universiteterne. Man har fjernet det gamle forbud mod det islamiske hovedtørklæde, som går helt tilbage til kemalismens 

start, helt tilbage til tiden lige efter første verdenskrig. Man har på linje med det, der foregår i alle andre muslimske lande, 

valgt at forbyde restauranter at udskænke alkohol i 62 ud af Tyrkiets 81 provinser. Område for område minder Tyrkiet mere 

om det Mellemøsten, vi kender, end om det EU, vi nu engang er.

Derfor er vi i Dansk Folkeparti voldsomt skeptiske over for at fortsætte den optagelsesproces, man har sat i gang. Og vi 

insisterer på, at hvis man vil dette ideologiske projekt, må det i det mindste sikres, at befolkningerne får det endelige ord. 

Lige så vel som at præsident Sarkozy i Frankrig har lovet franskmændene en folkeafstemning, bør den danske regering 

også love danskerne, at hvis man fortsætter med dette hovedløse projekt, jamen så bliver det danskerne, der får den 

endelige afgørelse ved en folkeafstemning. Det er det eneste rigtige.

Jeg skal derfor her indledningsvis på vegne af Dansk Folkeparti fremføre følgende:

Forslag til vedtagelse 

»Folketinget konstaterer, at Tyrkiet med sit historiske, politiske og kulturelle baggrund afviger mærkbart fra de øvrige af 

EU’s medlems- og ansøgerlande. Endvidere konstaterer Folketinget, at Tyrkiet igennem de seneste år har gennemgået en 

udvikling væk fra det sekulære udgangspunkt, idet der henvises til forholdene for minoriteter, for ytringsfriheden, for 

ligestillingen og for demokratiet.

På den baggrund opfordrer Folketinget regeringen til i EU at modarbejde processen med henblik på optagelse af Tyrkiet i 

EU og kræver, at regeringen som led i en eventuel optagelse af Tyrkiet som medlem af EU udskriver folkeafstemning 

herom.«

(Forslag til vedtagelse nr. V 48).

Tak, formand.
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Kl.11:58  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak. Dette oplæste forslag til vedtagelse vil indgå i Folketingets videre forhandlinger.

Jeg skal her udsætte mødet. Mødet genoptages kl. 13.00.
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Kl.11:58  
Kort bemærkning

:

Mødet er udsat. (Kl. 11:58).
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Kl.13:06  
Kort bemærkning

Forhandling

Formanden:

Mødet er genoptaget.

Vi er ved forhandlingen, og den næste ordfører under F 24 er hr. Michael Aastrup Jensen. Værsgo.

  

Vis alle (6) indlæg i denne gruppe
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Kl.13:07  
Ordfører

(Ordfører)

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg vil indledningsvis gerne have lov til at slå fast, at i spørgsmålet om Tyrkiets mulige optagelse i EU, er der faktisk 

opstillet en lang række helt specifikke krav, og før de er opfyldt, kan der på ingen måde blive tale om et tyrkisk EU-

medlemskab. Som det ser ud i dag skal tyrkerne flytte sig endog meget langt, hvis de på nogen måde skal gøre sig 

forhåbninger om at blive en del af Den Europæiske Union. Det er min og Venstres opfattelse, at Tyrkiet, som vi kender det i

dag, langtfra er parat til at blive en del af EU. Jeg vil godt have lov til at advare imod, at Dansk Folkeparti får lov til at kapre 

debatten for at gøre den til et spørgsmål om, hvorvidt Tyrkiet anno 2009 skal være EU-medlem. Det spørgsmål er jo 

fuldstændig uaktuelt.

Denne forespørgselsdebat er en ud af efterhånden mange debatter, hvor vi kan få lov til at høre på Dansk Folkepartis 

evindelige klagesang om, at EU er så og så dårligt, og at vi i virkeligheden ville være meget bedre tjent med en høj mur 

omkring Danmark, der kan holde omverdenen på behørig afstand. Det er som at høre en meget dårlig lp-plade, hvor 

pickuppen desværre er kørt fast i samme rille, og på pladecoveret blomstrer partiets spidskandidat til 

europaparlamentsvalget, en mand, der er så utilfreds med EU, at han partout må have et fast sæde i dets parlament. Vi 

befinder os med andre ord midt i hr. Morten Messerschmidts valgkamp, og her er spørgsmålet om Tyrkiet blot endnu et 

stykke valgflæsk, som han langer over disken til vælgerne.

Vi kan bruge Tyrkiet, men set i den sammenhæng er Tyrkiets behov for EU langt, langt større. Tyrkiet ligger som bekendt 

på grænsen mellem Europa og Asien. Af den grund har landet enorm strategisk betydning, især sikkerhedspolitisk, men 

også med hensyn til energiforsyning og handel i øvrigt. Samtidig indtager Tyrkiet en nøglerolle som diplomatisk bindeled 

mellem de stridende parter i Mellemøsten. Landet har bl.a. spillet en meget aktiv rolle i forsøget på at mægle mellem 

Syrien og Israel. Endelig er Tyrkiet en regional magtfaktor, der er med til at værne os og de øvrige lande i Mellemøsten mod

Irans islamiske terrorregime.

Men selv om Tyrkiet måske er lidt af en duks set i mellemøstlig sammenhæng, befinder landet sig stadig rigtig langt nede 

på den demokratiske skala. Der er meget langt op for overhovedet at nærme sig det niveau, som landet skal befinde sig på,

før et tyrkisk medlemskab af EU bliver realistisk. Listen over Tyrkiets fejl og mangler er alenlang, og Dansk Folkepartis 

ordfører har vi allerede hørt remse op af denne liste igen og igen, og det vil han sikkert gøre igen under debatten. Men jeg 

skal nok spare Tinget.

Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at vi i Venstre, eller for den sags skyld i EU generelt, vil se stort på Tyrkiets 

stribevis af brud på elementære menneskerettigheder eller er ligeglade med, at landet ikke efterlever internationale 

konventioner og aftaler - på ingen måde. Hvis Tyrkiet nogen sinde skal gøre sig forhåbninger om at blive en del af det gode 

selskab, skal tyrkerne og deres ledere virkelig lægge sig i selen, for de har meget, meget lang vej igen, før de er egnede til 

at blive lukket ind i varmen. Som jeg sagde indledningsvis, er EU’s principper klippefaste, dem kan der ikke forhandles om. 

På den baggrund vil jeg gerne på vegne af Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale

Venstre og Liberal Alliance fremsætte følgende:

Forslag til vedtagelse

»Folketinget bekræfter sin vedtagelse V 66 af 2. maj 2006.«

(Forslag til vedtagelse nr. V 49).

Hvis nu ikke alle tilstedeværende ved, hvad det egentlig var, vi vedtog i 2006, vil jeg gerne lige læse det op som en 

servicemeddelelse. Det var følgende:

»Folketinget konstaterer, 

- at forhandlingerne med Tyrkiet om medlemskab af Den Europæiske Union er indledt,  

- at grundlaget er Københavnskriterierne og en opstrammet og forsvarlig forhandlingsramme som fastlagt af Rådet for Den 

Europæiske Union på mødet den 3. oktober 2005, 

- at målsætningen er tyrkisk medlemskab af EU, men at forhandlingerne er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på 

forhånd, og hvor der også skal tages hensyn til EU's evne til at optage nye medlemmer (absorptionskapacitet). Folketinget 

opfordrer regeringen til fortsat at medvirke til at sikre en stram og forsvarlig forhandlingsproces med Tyrkiet.«
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Kl.13:11  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak. Vi har jo i formandskabet indført den praksis, at man ikke nødvendigvis læser et forslag til vedtagelse op, efter at 

ordføreren netop har læst det op - sådan har det jo været før - men for en god ordens skyld vil jeg gøre det her, for nu er der 

to oplæste forslag: det gamle og det nye. Jeg vil godt læse det op, for det er rimelig kort. Det, som Venstre, 

Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance har som

forslag til vedtagelse, lyder:

»Folketinget bekræfter sin vedtagelse V 66 af 2. maj 2006.«

Det er det forslag til vedtagelse, der indgår i de videre forhandlinger.

Der er ønsker om korte bemærkninger, og det er først hr. Morten Messerschmidt. Jo
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Kl.13:12  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Først må der være grund til at takke hr. Michael Aastrup Jensen om ikke andet så i hvert fald for hans opfindsomhed i 

forhold til at skrive ordførertaler. Under den tidligere debat hørte vi lidt om Morten Korch, og nu skal vi høre om hans lp-

samling. Jeg er da næsten glad for, at vi har begrænset det til to debatter i dag.

Dernæst vil jeg høre: Når nu man fra det her store flertal af partiers side vælger at trække en vedtagelse fra den 2. maj 2006

frem, altså en næsten 3 år gammel vedtagelse, vidner det så i virkeligheden ikke om, at man fra de partiers side 

overhovedet ikke interesserer sig for, hvad der foregår i Tyrkiet? For der er jo netop sket helt elementært graverende ting i 

Tyrkiet inden for de sidste 2-3 år. AK-partiet, altså regeringspartiet, er blevet kendt i strid med forfatningen, og der er en 

omfattende islamisering af samfundet i gang. Alle de ting vælger japartierne overhovedet ikke at tage stilling til, næ, man 

holder fast i det, man vedtog i 2006, og så kan alt det andet åbenbart være ligegyldigt.
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Kl.13:13  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:13  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Nu tror jeg ikke, at Dansk Folkepartis EU-ordfører helt kan lægge mig i munden, at jeg ikke havde en rimelig skarp kurs 

over for et eventuelt kommende EU-medlemskab for Tyrkiet. Det var også derfor, at jeg som en servicemeddelelse læste 

vedtagelsen fra 2006 op, hvis nu nogen skulle have glemt den, for der siger vi jo, at det er en åben proces - resultatet er 

ikke givet på forhånd - at regeringen skal føre en stram og forsvarlig forhandlingsproces osv. 

Det er altså ord, hvor vi klart siger, at Københavnskriterierne skal opfyldes fra Tyrkiets side, at man generelt skal stramme 

op i forhold til demokratiske spilleregler osv. Det sagde vi allerede dengang, og det er der selvfølgelig ikke ændret ved; det 

mener vi stadig væk, og dermed har vi også sagt, at vi ikke mener, at Tyrkiet er i mål endnu. Og som jeg også sagde i 

ordførertalen, mener vi faktisk fra Venstres side, at der er rigtig lang vej til målstregen endnu.

Så er der selvfølgelig to måder, man kan gribe det an på: Skal vi så bare lade være med at tænke mere over det, eller skal 

vi prøve at holde dem på sporet og kæmpe for, at de når i mål? Det er det, vi lægger op til fra Venstres side.
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Kl.13:14  
Kort bemærkning

Formanden:

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:14  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Det kan jo ikke tages som udtryk for andet, end at Venstre åbenbart finder, at det der med, at et parti og en regering bliver 

kendt i strid med sit eget lands forfatning, i hvert fald ikke er væsentligt nok til, at man gider bruge et par minutter på at 

indskrive det i et forslag til vedtagelse. Det er da ganske tankevækkende. Noget så fundamentalt for et demokrati, som at 

ens regering overholder forfatningen, bør da indgå i de overvejelser, som man som EU-medlemsland gør sig, i takt med at 

Tyrkiet altså forhandler.

Så vil jeg spørge i forhold til det der mantra, vi hele tiden hører og sikkert vil høre fra alle de andre copy-paste-talere her 

efterfølgende, at selvfølgelig kan Tyrkiet først komme med, når landet overholder kriterierne: Hvilket europæisk land kan 

komme med, før de overholder kriterierne? For ellers giver det svar jo ikke nogen mening. Der er jo masser af europæiske 

lande, man ikke vælger at indlede optagelsesforhandlinger med, men hvis de alle sammen bare skal med, når de opfylder 

kriterierne, hvorfor skal man så forhandle med Tyrkiet og ikke med f.eks. Aserbajdsjan og Rusland?
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Kl.13:15  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:15  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Nu er det jo sådan, vil jeg gerne sige til hr. Morten Messerschmidt, at Tyrkiet er et officielt kandidatland til EU; det er 

Aserbajdsjan ikke endnu, og det er i hvert fald en rimelig god grund til, at man ikke forhandler med Aserbajdsjan.

I forhold til Tyrkiets eventuelle kommende EU-medlemskab har vi jo klart sagt, at vi ønsker at holde dem på sporet i forhold 

til Københavnskriterierne og i forhold til, at de mangler at få ryddet op i nogle ting, bl.a. i forhold til spørgsmålet om deres 

domstole og i forhold til forfatningen. Det er vi jo fuldstændig enige om. Det er også derfor, jeg siger, at det simpelt hen ikke

kan nytte noget, at Dansk Folkeparti prøver at kapre en dagsordenen om, at vi fra Venstres side gerne vil have Tyrkiet med 

i EU anno 2009, for som jeg sagde i min tale: Det ønsker vi ikke. Vi vil have, at Tyrkiet skal opfylde en lang række krav, 

som de ikke er i nærheden af at opfylde endnu, før de kan komme med i EU. Et forsøg på at fjerne den fokus, som hr. 

Morten Messerschmidt prøver på, skal han ikke få held til.
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Kl.13:16  
Kort bemærkning

Formanden:

Så er der en kort bemærkning fra hr. Kamal Qureshi.
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Kl.13:16  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

Tak. Vi har jo fremsat et fælles forslag til vedtagelse, men jeg tror, at vi også er enige på afgørende områder, så jeg synes 

bare - når nu vi ikke fik lejlighed til at stille ministeren spørgsmål i første runde - at jeg gerne, for at få det på plads, vil 

spørge Venstres ordfører, om ikke Venstre vil kunne bekræfte sammen med SF, at den helt klare grund til, at vi støtter den 

her proces, er, at vi tror på, at Tyrkiets udvikling i retning af mere demokrati, bedre menneskerettigheder, bedre rettigheder 

for kvinder og andet fremmes i den her proces og ikke det modsatte.

Det, der er det helt bærende, er jo, at vi i modsætning til Dansk Folkeparti ikke bare er optaget af at ødelægge Tyrkiet, 

men faktisk er optaget af, hvordan vi fremmer den udvikling i Tyrkiet, som kan gøre, at Tyrkiet netop kan virke som den bro, 

der bliver nævnt i ordførerens tale.
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Kl.13:17  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:17  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg kan kun være fuldstændig enig med spørgeren og sige, at det helt klart er vores vurdering, at det, at vi så at sige holder

dem på sporet - som jeg har nævnt et par gange - i forhold til optagelsesforhandlingerne, i forhold til at der hele tiden er en 

undersøgelse af, om de opfylder de forskellige kriterier, at vi arbejder for, at de kommer i en meget mere demokratisk 

retning, og holder regeringen fast på de løfter, den har givet i forhold til EU, er markant bedre, end at vi kommer og siger: 

Nej, vi mener ikke, at Tyrkiet overhovedet er en del af Europa. For så kan det da gå rigtig galt.

Her taler vi altså om et land, som har en kæmpe militærstyrke, et land, som i dag i mit billede i en eller anden grad er med 

til sammen med Israel at være duksedrengen i Mellemøsten. Og det kan altså gå gruelig galt, hvis ikke vi kan holde dem 

på sporet og så at sige hele tiden sige: I kan godt nå målet, hvis I opfylder de her forskellige krav. Så jo, jeg er meget enig.
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Kl.13:18  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Kamal Qureshi.
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Kl.13:18  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

De her korte bemærkninger behøver jo ikke nødvendigvis være spørgsmål, så jeg vil benytte lejligheden til at sige, at set 

gennem SF’s briller er der jo ikke nogen tvivl om, at det er helt klart, at vi ser en proces i Tyrkiet. Går man tilbage til det 

tidspunkt, hvor processen startede i Tyrkiet, og det er jo længere tilbage end i 2005, er der ingen tvivl om, at Tyrkiet har 

bevæget sig i en retning med mere respekt for menneskerettighederne. De grupper i Tyrkiet, som ønsker den her proces, 

bliver styrket af et europæisk samarbejde og bliver styrket af, at Tyrkiet er med i en lang række projekter, 

menneskerettighedsprojekter, kvinderettighedsprojekter, demokratiprojekter m.m. Tyrkerne er med i de internationale 

konferencer, og deltager også i langt hovedparten, hvor de personer og de grupper bliver styrket.

Så det ville være en skadelig udvikling for Tyrkiet, hvis vi skulle vælge den linje, som Dansk Folkeparti lægger op til, og 

skubbe tyrkerne fra os. Det, der er det helt centrale, det helt afgørende og det, tyrkerne har brug for, er, at vi er der, at vi 

hjælper dem, og at vi er med til at fremme udviklingen i det rigtige spor.

  

25

Kl.13:19  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:19  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg er enig i, at vi heldigvis har set visse positive skridt fra Tyrkiets side. Jeg må så til gengæld sige, at jeg også synes, at 

vi har set tilbageskridt fra Tyrkiets side. Der må jeg give hr. Morten Messerschmidt ret i, at vi også har set episoder, som 

jeg i hvert fald absolut ikke syntes var pæne. Derfor er det også vigtigt for mig at understrege, at det Tyrkiet, som vi fra 

Venstres side gerne ser får EU-medlemskab, ikke er et Tyrkiet anno 2009, for der er altså lang vej endnu. Men som 

spørgeren klart var inde på, kan Tyrkiet jo kun komme i mål, hvis og såfremt Tyrkiet er på sporet, og derfor er det vigtigt, at 

vi holder dem på sporet.
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Kl.13:20  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe for en kort bemærkning.
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Kl.13:20  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Når jeg påhører de her debatter om Tyrkiets mulige optagelse i EU, så er der en ting, der altid undrer mig, og det er bl.a. hr.

Michael Aastrup Jensens tidshorisont. Det er altså, som om historien kun er et øjeblik, der venter på det næste øjeblik, og 

det er rigtigt, at det er sådan med historien i forhold til Vorherre, men hr. Michael Aastrup Jensen kunne dog godt have en 

anden tidshorisont.

Der bliver hele tiden sagt, at det slet ikke er i dag, og at det slet ikke er i 2009, at Tyrkiet skal optages, men altså, 

Muhammed er ca. 1.500 år gammel, og islamismen er lige så gammel. Så har vi i årene efter første verdenskrig oplevet et 

tilbageslag for islamismen med Kemal Atatürks reformer, og nu går det den modsatte vej igen, som om Kemal Atatürk 

næsten ikke havde eksisteret… 
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Kl.13:21  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Vi skal lige have spørgsmålet.
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Kl.13:21  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Ja, spørgsmålet - det forundrede spørgsmål - er: Hvad er det for en tidshorisont? Er det 30 år, der vil gå, inden Tyrkiet kan 

optages, eller er det 100 år, og kunne man så ikke lige lade det ligge lidt og vente med at snakke om det?
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Kl.13:22  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:22  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Altså, jeg kan ikke sætte en tidsgrænse ind og sige, at det bliver om x antal år, at Tyrkiet kan blive medlem af EU, for som

jeg har slået fast, skal Tyrkiet opfylde en lang række kriterier, som de ikke er i nærheden af at opfylde endnu. Og hvornår 

de så gør det, beror selvfølgelig på de forhandlinger, der er mellem EU på den ene side og Tyrkiet på den anden side. Jeg 

er selvfølgelig forhåbningsfuld, med hensyn til at vi kan komme det nærmere, at det kan storme fremad, men det er jo også 

vigtigt at slå fast, at det forslag til vedtagelse, som vi forhåbentlig bekræfter med en afstemning her senere, også klart siger,

at det er en åben proces, hvor resultatet ikke er givet på forhånd.

Så det vil sige, at det altså er sådan, at det ikke bare er en gratis omgang for Tyrkiet. Hvis ikke Tyrkiet opfylder de 

forskellige kriterier, der er, kan Tyrkiet ikke blive medlem af EU. Derfor er det også vigtigt, at Tyrkiet spiller med på den her 

bane.
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Kl.13:23  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.

  

34

Kl.13:23  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jo, men hvis jeg nu fik den originale idé at foreslå her i Folketinget, at Saudi-Arabien skulle optages i EU, så ville det 

formentlig støde på forskellige indvendinger, og en af de absolut relevante ville være, at Saudi-Arabien er et islamisk 

diktatur. Og så ville hr. Michael Aastrup Jensen sige, at det jo var en proces, der gik over tid, og at alle 

Københavnskriterierne skulle være opfyldt, før vi kunne optage Saudi-Arabien.

Ærlig talt, er det da ikke nogle mærkelige luftkasteller og en mærkelig mangel på fornemmelse for, hvor uendelig langsomt 

historien bevæger sig?
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg kan berolige hr. Jesper Langballe med, at vi fra Venstres side ikke vil arbejde for, at Saudi-Arabien bliver medlem af EU.

Det er jo så dermed også sagt, at jeg mener, at Tyrkiet er et kandidatland, og at Tyrkiet selvfølgelig skal opfylde en lang 

række kriterier, for at det kan blive medlem. Det har jeg efterhånden sagt mange gange nu, men alligevel prøver man at 

skyde os i skoene, at - som jeg hørte det fra hr. Morten Messerschmidt tidligere - hvis det stod til os, ville Tyrkiet komme 

med i nærmeste fremtid.

Jeg har altså sagt rimelig klart i min tale, at der er lang vej endnu, før Tyrkiet kommer i mål, men som vi også talte om før, 

er det, at vi holder dem på sporet og holder dem på en demokratisk vej, bedre end alternativet.
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Så er det fru Yildiz Akdogan, Socialdemokratiet.

  

Vis alle (28) indlæg i denne gruppe

38

Kl.13:25  
Ordfører

(Ordfører)

Yildiz Akdogan (S):

Et uddannelsessystem, der fungerer under en religiøs administration, censur på bøger, dødsstraf, skilsmisse ikke tilladt, 

prævention og abort ikke tilladt, kvinder i den offentlige sektor må opgive deres arbejde i tilfælde af et ægteskab, 

kriminalisering af homoseksuelle - disse var punkter i en forfatning, som også gjorde krav på nabostatens territorium. Men 

den her forfatning er ikke den tyrkiske. Det er en forfatning, der var den irske før 1973. Det får en til at tænke og ikke mindst

stille spørgsmålet: Kan det virkelig passe? Ja, det kan det. Men Irland er heldigvis nået langt siden, bl.a. takket være EU 

og de krav, man har stillet fra fællesskabets side til de enkelte medlemslande.

Men spørgsmålet i dag drejer sig om Tyrkiet, og spørgsmålet er så, hvad der sket, siden dette land blev kandidatland i 

1999. Tyrkiet har først og fremmest forpligtet sig til at opfylde Københavnskriterierne. Allerede 2 år efter, dvs. i 2001, 

lancerede den daværende koalitionsregering sin første reformpakke, der prikkede hul på en række tabuer i tyrkisk politik - 

tabuer, som gjorde op med militæret, mindretalsspørgsmålet og menneskerettighederne generelt.

I 2002 fik landet så sin nuværende konservative, religiøse regering, også kendt som AKP-partiet. Trods skeptikernes frygt 

for en islamisering af det sekulære Tyrkiet, kan man med rette spørge, hvad der er sket rent reformmæssigt under den her 

regering. Hvis jeg skal fremhæve nogle af de konkrete udviklingsprocesser, kan jeg nævne nogle enkelte, og det lyder 

sådan her:

Den meget kritiserede forfatning fra 1982, der blev til efter militærkuppet, har været og er under stor forandring og 

reformproces, og en tredjedel af forfatningen er bl.a. ændret. Dødsstraffen er afskaffet. Den politiske situation i Tyrkiet er 

meget mere stabil end tidligere, og militærets indblanding i det politiske liv er begrænset væsentligt. Bl.a. har militæret blot

en rådgivende rolle i dag. Mindretalsrettigheder er forbedret væsentligt. F.eks. er det i dag tilladt, at det kurdiske mindretal 

kan få lov til at se kurdisk tv 24 timer i døgnet. Kvindernes ligestilling er forbedret markant, bl.a. via ægteskabsloven og den 

reviderede straffelov. Vold mod kvinden tages meget mere alvorligt fra myndighedernes side, og der er nultolerance over for 

æresrelaterede drab, heldigvis. Religiøse mindretal har fået lettere ved at komme frem og ytre sig til pressen og i det 

offentlige rum generelt. Der er også indført en nultolerancepolitik mod tortur og mishandling i fængslerne.

Så langt, så godt. Men er alt så fryd og gammen i Tyrkiet? Nej, Tyrkiet har stadig lang vej med hensyn til at implementere 

alle reformer, og selv om optagelsesforhandlingerne blev indledt officielt i 2005, mangler landet stadig væk 33 ud af de 35 

lovpakker, som landet skal gennemføre. Spørgsmålet er så, når nu et kandidatland, som, siden det blev grundlagt i 1923, 

har sat den europæiske statsdannelsesmodel som sit forbillede og trods sin muslimske baggrund har formået at bygge et 

parlamentarisk system op med frie valg og et ønske om at være en del af det europæiske fællesskab: Skal dette land 

holdes ude? Eller skal man holde det fast i den reformproces, det er i gang med?

For os Socialdemokrater er svaret ret enkelt. Tyrkiet er en vigtig samarbejdspartner for EU, og landet spiller også en vigtig 

rolle i NATO, som vi har set på det seneste, og kan også være en god rollemodel for andre muslimske lande. Derfor skal 

man holde den tyrkiske regering fast på det løfte om reformer. Vi ved, at medlemskab ikke er på tale i morgen eller de 

næste mange år frem, ligesom vi ved, at bolden ligger hos tyrkerne, hvad reformprocessens hastighed angår. Derfor mener 

vi heller ikke, at døren skal lukkes for Tyrkiet eller andre lande, der måtte ønske at forpligte sig til kravene om kriterierne fra 

EU's side. Vi skal derimod holde fast i en stram og ansvarlig forhandlingspolitik, hvad enten det gælder Tyrkiet eller andre 

kandidatlande.

Vi støtter den af Venstres ordfører fremsatte udtalelse.
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Kl.13:29  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:29  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Tak for betragtningerne. Jeg tror bare, jeg vil nøjes med at spørge - nu hvor fru Yildiz Akdogan altså tilslutter sig det forslag 

til vedtagelse tilbage fra midten af 2006 - om hun ikke isoleret betragtet kan se det som et problem, at den regering, som 

EU i øjeblikket forhandler med, er blevet kendt forfatningsstridig ved Tyrkiets forfatningsdomstol og altså har fået straffe 

derefter, det vil sige fået nedsat sit statstilskud osv.

Gør det ikke bare for nogle Socialdemokrater, at man måske lige tænker sig om en ekstra gang, inden man går ud og råber

juhu over den forhandlingsproces, som jeg forstår, at fru Yildiz Akdogan er en varm tilhænger af?
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Yildiz Akdogan (S):

For det første mener jeg ikke, at jeg råbte juhu. For det andet vil jeg også sige, at AKP-partiet heldigvis ikke blev lukket.

I min indledning refererede jeg til et land, der engang havde nogle regler, der kan få os til at ryste på hovedet i dag - Irland. 

Men situationen en anden i dag. Og som jeg også sagde i min tale, er det spørgsmålet om en reformproces. Bolden ligger 

hos tyrkerne, det gør hastigheden også. Så skulle vi ikke lige vente og se, hvordan og hvorledes det går, inden vi på forhånd

dømmer dem ude?
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg synes, det er en ganske fortrinlig argumentation, der givetvis fortjener optryk i flere årbøger, når året udrinder. Altså, det

forhold, at Irland på 35 år har reformeret sig, gør, at så må Tyrkiet sandelig da også kunne. Det synes jeg er fantastisk. Jeg

vil i hvert fald huske det længe, tror jeg. Jeg vil sige, at det unægtelig også letter argumentationen for Socialdemokraterne 

på en lang række andre områder, hvis man kan pege på et eneste område, hvor der har været en udvikling, og så sige: 

Jamen så kan alle andre også. Jeg vil sige: Enfoldigheden leve! Og så må folk uden for huset her jo selv dømme.

Men jeg vil egentlig bare gerne have svar på mit spørgsmål. Gør det overhovedet ikke indtryk på fru Yildiz Akdogan eller på 

Socialdemokratiet som sådan, at den regering, man forhandler med, ved den tyrkiske forfatningsdomstol har fået kendt sit 

virke og sit program i strid med forfatningens grundprincipper?
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Kl.13:31  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:31  
Kort bemærkning

Yildiz Akdogan (S):

Tak for det. Jeg ved ikke, om ordføreren selv er klar over det, men faktisk lavede vi en stor big bang-udvidelse i 2004, hvor vi 

fik ti nye lande med i EU, og så fik vi to andre nye lande, og mig bekendt har de her lande reformeret sig ret så meget og er

blevet ret velfungerende demokratiske stater. Så, ja, det tog 35 år for Irland, det tog gennemsnitlig 10 år for de central- og 

østeuropæiske lande. Det kan være, at det måske tager 20 år for Tyrkiet - hvem ved? Men processen er sat i gang. 

Så vil jeg lige spørge hr. Morten Messerschmidt, der er så skeptisk over for, hvad der foregår i Tyrkiet: Har hr. Morten 

Messerschmidt været i Tyrkiet? Europaudvalget var jo på en studietur for netop at gå ind og se på, hvad der sker, og 

hvordan reformprocesserne ser ud, og vi snakkede både med civilsamfundet, de politiske partier og forskellige andre 

interessegrupper. Det kunne måske have gavnet hr. Morten Messerschmidts indsigt i forhold til, hvad der foregår, hvis han 

nu havde deltaget i den her studietur.
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Kl.13:32  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger, og næste ordfører er fru Hanne Agersnap, Socialistisk Folkeparti.
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Kl.13:32  
Ordfører

(Ordfører)

Hanne Agersnap (SF):

Jeg vil gerne takke for ministerens redegørelse, som jeg synes klart viste, at der stadig væk er væsentlige udeståender og 

udfordringer på mange områder i samarbejdet, men at den grundlæggende holdning også er, at det er vigtigt, at vi fortsætter

forhandlingsstrategien.

I SF undrer vi os over, at forespørgerne - i hvert fald sådan som forespørgslen er formuleret - kun er interesserede i forholdet

mellem islamiske og sekulære kræfter. Det, som vi synes er det særlig interessante, er forholdet mellem de demokratiske 

og de udemokratiske kræfter, herunder forholdet til mindretal, bl.a. kurderne, hvor det er vigtigt, at vi får en udvikling mod et 

mere pluralistisk demokrati.

Det er vigtigt, at EU fortsætter forhandlingerne med optagelse for øje, fordi det bl.a. er på den måde, vi får fremmet 

udviklingen mod det pluralistiske demokrati og mindretalsbeskyttelse, og fordi det er vigtigt for både EU og Tyrkiet at få 

styrket samarbejdet og i sidste ende nå frem til optagelse.

SF støtter de rammer for optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet, som vi vedtog tilbage i 2006. Her konstaterede 

Folketinget, at forhandlingerne med Tyrkiet er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på forhånd, men at målet dels er 

optagelse, dels at Tyrkiet skal opfylde de samme krav som alle andre nye medlemslande, herunder Københavnerkriterierne.

De seneste år er den positive reformproces, som blev startet i Tyrkiet i 2003, gået i stå. Det er vigtigt, at vi fortsætter med 

at presse på og få Tyrkiet tilbage på reformsporet, få bremset den øgede polarisering i det tyrkiske samfund og sikret 

pluralisme og mindretalsrettigheder. De demokratiske kræfter vokser i Tyrkiet, og de kræfter skal vi støtte ved at fortsætte 

forhandlingerne med optagelse som mål.

Ministeren nævnte, at et af problemerne i forhandlingerne med Tyrkiet er manglende accept af Ankaraprotokollen, altså at 

Tyrkiet ikke kan acceptere toldunion og transport- og havnesamarbejde med Cypern. Forholdet til Cypern og Grækenland 

fortsætter med at spænde ben for optagelsesforhandlingerne, og vi mener, at EU har en stor del af ansvaret for den 

hårdknude, forhandlingerne er havnet i. Den tyrkiske premierminister accepterede i sin tid FN's plan for en løsning af 

konflikten på Cypern, men græsk-cyprioterne forkastede planen. Alligevel valgte man at optage et delt Cypern i EU, og det 

er nu en af barriererne i forhandlingerne.

Det er vigtigt at holde fast i, at udsigten til EU-medlemskab giver den tyrkiske befolkning tro på fremtiden. Men både EU’s 

vaklen og de nyere processer i Tyrkiet har været med til at sætte reformprocessen i Tyrkiet i stå, og det er uheldigt for 

begge parter ud fra både et sikkerhedspolitisk, kulturelt og demokratisk synspunkt. Vi har brug for Tyrkiet som bindeled til 

Mellemøsten, til konstruktiv dialog med Tyrkiets moderate islam og til at skabe robust økonomi og velfærd i Europa. Tyrkiet

har allerede siden 1963 haft privilegeret medlemskab af først EF og nu EU, så man kan jo ikke tilbyde Tyrkiet en 

mellemting. Nu er det fuldt medlemskab, vi forhandler om.

SF støtter flertallets forslag til vedtagelse, som jo ikke er en genopfindelse af den dybe tallerken, men fastholder os ved den

vedtagelse, der blev vedtaget i maj 2006.
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Kl.13:36  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Der er et par korte bemærkninger, og den første er fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:36  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Fru Hanne Agersnap nævnte jo mange spændende emner i sit indlæg, og jeg vil bare stille spørgsmål til ét område.

Fru Hanne Agersnap nævnte forsøget på at genforene Cypern, altså få afsluttet den ulovlige besættelse at Nordcypern 

siden 1974 og genforene den med den græsk-cypriotiske del. Jeg forstår det sådan, at SF synes, det ville være 

fuldstændig naturligt, hvis græsk-cyprioterne skulle overdrage den besatte del af landet til tyrkerne. Det var i hvert fald 

sådan, jeg udlagde det, og kan fru Hanne Agersnap sige noget om, hvad det er for nogle dele af aftalen, hun finder er særlig

fornuftige?

Det er jo velkendt, at græsk-cyprioterne syntes, det var træls, at de skulle dele deres nationalbankreserver, og at det var 

træls, at man skulle have en fælles beslutningsprocedure, som gjorde, at hver del af øen ville få lige 

beslutningskompetence ved ny lovgivning, og at man skulle dele præsidentmagten og alle de ting. Men kunne fru Hanne 

Agersnap prøve at uddybe, hvordan hun ser på nogle af de elementer i aftalen, som hun åbenbart mener er så fantastisk?

  

51

Kl.13:38  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg mener, det er vigtigt, at den løsning af Cypernproblemet i FN-regi, der blev forsøgt, bliver fastholdt, så problemet ikke 

fortsat er en barriere for udviklingen af EU. Jeg kender ikke historien så godt, at jeg kan sige, hvad forsøget præcis faldt på,

men det er uheldigt, at processen ikke er genoptaget, så vi får forhandlingerne i FN-regi og får løst problemerne, for det vil 

fortsat være en barriere for Tyrkiets optagelse, hvis samarbejdet med Cypern bliver blokeret.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jamen forstå mig ret. Jeg kan sagtens forstå, at man som socialist kan have den tilgang til spørgsmålet, at når halvdelen af

et land bliver besat af fremmede tropper, er det selvfølgelig de besatte, som udgør problemet. Det er jo et velkendt 

socialistisk synspunkt, vi har set det siden 1917 og frem til 1989 som et ganske anerkendt dogme, men jeg er bare 

overrasket over at se, at vi også i hr. Villy Søvndals nyreformerede socialistparti finder denne relativt totalitære tilgang til 

folkeretten. Men lad det ligge.

Et andet spørgsmål, som jeg synes det må være centralt for SF at svare på, er spørgsmålet om den folkelige deltagelse. Vi

har jo flere gange hørt folk fra SF insinuere, at man er tilhænger af folkeafstemninger, f.eks. forud for Lissabontraktaten, så 

derfor vil jeg gerne høre, om SF støtter Dansk Folkepartis forslag om, at uanset hvordan man kommer videre med 

forhandlingerne med Tyrkiet - men at man ønsker det - kan processen ikke afsluttes, i hvert fald ikke i Danmark, uden at 

danskerne høres ved en folkeafstemning. Er det et forslag, som socialisterne kan støtte?

  

55

Kl.13:39  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:39  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Det kan vi ikke støtte, for det er ikke alle spørgsmål, der egner sig til en folkeafstemning. Forhold, der angår danskere, kan 

egne sig, men et EU-spørgsmål om optagelse af et nyt land egner sig ikke til en folkeafstemning. Vi mener, at det at sikre,

at Københavnerkriterierne opfyldes, er meget mere egnet som grundlag for beslutning om en optagelse.
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Kl.13:40  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe for en kort bemærkning.
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Kl.13:40  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Når man selv opfinder de historiske problemstillinger, man skal diskutere, så går det hele jo meget nemmere. Fru Hanne 

Agersnap undrede sig over, at hr. Morten Messerschmidt kun skelnede mellem sekulære og islamiske kræfter og ikke 

mellem demokratiske og udemokratiske kræfter. Jamen det er jo, fordi tyrkerne selv gør det. Det er jo sådan, de selv ser på

det, uanset på hvilken side af gærdet de står. Kemal Atatürk ville i 1920'erne skabe en sekulær nationalstat, hvilket er 

noget højest uislamisk. Og nu går det den modsatte vej. Nu vil Erdogan og Gül skabe en islamisk stat.

Men det er jo den modsætning, der tæller i Tyrkiet. Kemal Atatürk var så vist ikke nogen mønsterdemokrat, men den 

sekulære stat var hans hjertebarn. Men det, tyrkerne finder grundvæsentligt i den her sammenhæng, synes fru Hanne 

Agersnap altså er ligegyldigt.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.

  

60

Kl.13:41  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Ja, for os er de vigtigste principper hensynet til, om det er demokratisk eller udemokratisk. Jeg anerkender, at 

diskussionen måske går på en anden led i Tyrkiet, men samtidig er der både demokratiske og udemokratiske tendenser på

begge sider, både i de islamiske bevægelser og i de sekulære bevægelser. Så jeg mener, at vi, hvis vi skal vurdere 

udviklingen i Tyrkiet, skal vurdere styrken af de demokratiske processer på begge sider.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jamen er det ikke faldet fru Hanne Agersnap ind, at der er en sammenhæng, som simpelt hen går på, at den sekulære 

nationalstat i modsætning til den religiøse stat er en forudsætning for demokratiet, og at når Tyrkiet i øjeblikket bevæger 

sig, ikke gradvist, men faktisk efterhånden i fuld galop imod en øget islamisering, så bevæger Tyrkiet sig faktisk dermed 

automatisk væk fra demokratiet?
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Nej, det er den sammenhæng, jeg ikke accepterer. Jeg mener, at det, der er vigtigt, er, at vi ser på de demokratiske 

kræfter, hvad enten de er islamiske eller sekulære, og vurderer styrken af de demokratiske kræfter. I den sekulære 

bevægelse er der udemokratiske kræfter, ligesom der er i den islamiske bevægelse.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Martin Henriksen for en kort bemærkning.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Martin Henriksen (DF):

Tak. Det var, fordi jeg bemærkede, at fru Hanne Agersnap sagde, at det her spørgsmål ikke egnede sig til en 

folkeafstemning i Danmark, fordi det ikke havde indflydelse på danske forhold. Men der vil jeg bare høre, om ikke fru Hanne 

Agersnap altså godt kan se, at det alligevel har det. For hvis vi kigger på den udvidelse, der har fundet sted imod øst, så 

har den jo eksempelvis medført en indvandring til Danmark fra de østeuropæiske lande. Derfor er det jo også nærliggende 

at tro, at såfremt Tyrkiet kom med i EU, ville det også medføre en øget tyrkisk indvandring til Danmark.

Jeg vil bare høre, om det ikke kunne give anledning til, at man så ville mene, at det også var et forhold, som danske 

vælgere kunne få lov til at tage stilling til.
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Kl.13:43  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:43  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

I sidste instans har alle internationale spørgsmål og samarbejder, Danmark indgår i, vel relevans for forhold i Danmark. Men

det er et spørgsmål om, hvorvidt det er af den karakter, at alle betingelserne og forudsætningerne omkring optagelse vil 

kunne forklares i Danmark. En folkeafstemning om det her spørgsmål i Danmark vil hurtigt blive en folkeafstemning for eller 

imod EU, og det ville være svært at fastholde fokus, når fokus er på optagelse af et andet land.
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Kl.13:44  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Martin Henriksen.
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Kl.13:44  
Kort bemærkning

Martin Henriksen (DF):

Der er jeg uenig. Jeg tror ikke, at en folkeafstemning i Danmark vil blive til et spørgsmål om for eller imod EU. Jeg tror, at 

det vil være en folkeafstemning for eller imod risikoen for en stor tyrkisk indvandring til Danmark. Det er jo meget reelt at 

spørge danskerne om det. Det synes jeg da i hvert fald det er, for Tyrkiet er et stort land, og kommer Tyrkiet med i EU, vil 

det få meget indflydelse, fordi det er et stort land. Qua sin befolkningssammensætning og sin størrelse vil det få meget 

indflydelse, specielt hvis Lissabontraktaten bliver vedtaget.

Derfor har det jo dels stor indflydelse på det, som man politisk beslutter i EU, som har konsekvens for Danmark, og dels vil

det også have effekt, hvis Tyrkiet f.eks. kom med i Schengen - fri bevægelighed ind over grænserne; at man kommer ind og

får fuld gavn af den fri bevægelighed. Det vil jo i den grad være et spørgsmål, om danskerne tør løbe risikoen for en stor 

tyrkisk indvandring til Danmark.

Hvis Socialistisk Folkeparti ikke mener, at der er noget at være bekymret for, kan man vel godt gå ud og argumentere for 

eller imod de synspunkter, man har, og så lade det være op til vælgerne i sidste ende at beslutte, om de synes, det er den 

rigtige vej at gå eller ej.
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Kl.13:45  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:45  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg vil godt sige, at vi ikke er bange for vælgerne. Vi kan sagtens gå ud og argumentere, men problemet er, om vi får en 

debat, der afspejler det afstemningstema, der bliver. For det kan blive sådan en trussel om en kæmpe indvandring, altså 

forskellige vurderinger af fremtiden, som vil være svære for befolkningen at vurdere på baggrund af sådan en 

optagelsestekst. F.eks. gælder det for de lande, vi senest har optaget, at Schengen jo er udskudt, og at der er betingelser 

kombineret med optagelserne. Det vil blive svært at vurdere, og så vil det blive sådan en slags: »hvem tror det ene, hvem 

tror det andet-kampagne.« Den kan være svær at få til at blive frugtbar.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Søren Krarup for en kort bemærkning.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg havde i søndags den spændende oplevelse at være inviteret til et møde hos Radikal Ungdom, hvor jeg diskuterede 

forsvarspolitik med hr. Morten Helveg Petersen. Det var meget hyggeligt og fredeligt, men på et tidspunkt kom vi naturligvis 

til at tale en del om Afghanistan, dvs. om muligheden for at Danmark med sin indsats dér kunne skabe et demokrati, hvad 

jeg betvivlede. Jeg får lyst til i forlængelse af det, fru Hanne Agersnap har sagt hidtil, at spørge hende: Vil fru Hanne 

Agersnap fortælle mig, om der findes noget muslimsk demokrati i denne verden?
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg kan ikke stå her på talerstolen og i tankerne gennemgå alle lande, men det kan godt være, at Tyrkiet er det nærmeste,

vi kommer. Jeg må indrømme, at jeg ikke lige kan få tænkt det igennem i denne pressede situation.
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Kl.13:47  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Søren Krarup.
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Kl.13:47  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Så vil jeg være så fræk at fortsætte med den spændende debat med de radikale unge mennesker, for der blev Tyrkiet 

nemlig også nævnt som eksempel på et demokrati, og der var jeg altså også så fræk at spørge dem: Kender I noget til 

Kemal Atatürk? Kender I noget til det, han foretog med Tyrkiet i 1923? Det var nemlig nok, kan man sige, et sekulært 

styre, men det var et militærdiktatur, dvs. at der var en ophævelse af enhver form for demokrati. Det havde aldrig eksisteret i

Tyrkiet, og det kom i hvert fald ikke til at eksistere i 1923. Og det eksisterer jo for så vidt heller ikke i dag.

Forholdet er jo, at 98 pct. af Tyrkiets befolkning er muslimer, og dog skal de af militærdiktaturet hensættes i en tilstand, 

hvor de ikke må have lov til at udtrykke det. Vil fru Hanne Agersnap ikke give mig ret i, at Tyrkiet heller ikke er noget som 

helst eksempel på et demokrati?
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Det er i hvert fald ikke et demokrati, som jeg ønsker det. Der mangler pluralisme, der mangler ytringsfrihed, 

menneskerettigheder; der er en masse problemer, som bl.a. er nogle af dem, man sætter op i processen og i debatterne 

med EU-Kommissionen med henblik på optagelse, sådan at Tyrkiet netop kan udvikle sig til det pluralistiske demokrati, 

som medlemsstaterne i EU er.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så har hr. Per Clausen bedt om en kort bemærkning.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Per Clausen (EL):

Jeg vil bare spørge fru Hanne Agersnap, om hun ikke er enig med mig i, at forsøget på at opstille en hovedmodsætning 

mellem de sekulære og de islamistiske i forhold til Tyrkiet jo netop skygger for den interessante debat, hr. Søren Krarup 

prøvede at rejse her til sidst, nemlig om, hvorvidt der foregår en demokratisk udvikling eller ej i Tyrkiet? Det, vi burde 

diskutere og interessere os for, burde jo være, hvordan vi udviklede demokratiet, hjalp de demokratiske kræfter i Tyrkiet 

med at udvikle demokratiet.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jo, og mange tak til spørgeren, fordi han formulerer det så pænt. Jeg prøvede netop at sige, at jeg synes, vi skal fokusere 

på, hvor de demokratiske bevægelser, de demokratiske holdninger er i Tyrkiet, og ikke på, hvor de islamiske og sekulære 

bevægelser er.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Næste ordfører er fru Helle Sjelle fra De Konservative.

  

Vis alle (38) indlæg i denne gruppe

86

Kl.13:49  
Ordfører

(Ordfører)

Helle Sjelle (KF):

Det er jo ikke første og det er nok heller ikke sidste gang, vi på foranledning af Dansk Folkeparti skal diskutere et eventuelt 

tyrkisk medlemskab af EU. Der skal jo holdes liv i valgkampen, i hvert fald frem til juni måned, hvor der er valg til Europa-

Parlamentet. Men så kan man i hvert fald håbe, at det i det mindste stilner af derefter.

Jeg skal så også endnu en gang takke for anledningen til at gøre rede for Det Konservative Folkepartis holdning til den her 

sag.

I 2005 indledte EU optagelsesforhandlinger med Tyrkiet. Forud var gået mange års forberedelser og reformer i Tyrkiet, der 

ansøgte om medlemskab af EF allerede i 1987. Reformarbejdet går dog endnu flere år tilbage. Allerede i 1963 underskrev 

de seks EF-lande og Tyrkiet Ankaraaftalen. Den betød, at Tyrkiet skulle tilpasse sig EU’s indre marked, bl.a. ved at 

tyrkiske arbejdstagere under bestemte vilkår fik lov til at arbejde i de daværende EF-lande. Tyrkiet har altså længe 

orienteret sig mod EF og nu mod EU, hvilket har været årsag til betydelige ændringer af det tyrkiske samfund. Det er også 

sket i løbet af de her år.

Men der er slet ikke for os Konservative nogen tvivl om, at der endnu er langt igen for Tyrkiet. Københavnskriterierne er det 

væsentligste grundlag, som Kommissionen løbende vurderer Tyrkiet ud fra. Helt overordnet er der tre kriterier, nemlig det 

politiske, det økonomiske og kriteriet om overtagelse af EU’s samlede regelsæt. Det politiske kriterium kræver demokrati, 

retsstat, menneskerettigheder og beskyttelse af mindretal. Som nævnt af udenrigsministeren tidligere vurderer 

Kommissionen, at Tyrkiet i tilstrækkelig grad opfylder det kriterium. Alligevel er der dog i høj grad - og det vil jeg gerne slå 

fast - plads til forbedringer. Ytringsfrihed og religionsfrihed er gode eksempler på rettigheder, som endnu ikke beskyttes 

kompromisløst i det tyrkiske samfund. Det vil kræve en holdningsændring, som EU kan være med til at fremme.

I 2006 har EU også kritiseret Tyrkiet for ikke at leve op til det økonomiske kriterium. Det skyldtes stridighederne om 

Cypern, der har fået Tyrkiet til ikke at udvide toldunionen med EU til også at omfatte de nye medlemslande. EU’s kritik er 

ikke blot snak, men er blevet fulgt op af sanktioner. Dele af optagelsesforhandlingerne er simpelt hen stoppet, indtil EU i år 

vil genoverveje dem.

Det er altså efter vores opfattelse indlysende, at Tyrkiet mangler at levere en lang række resultater, før et medlemskab kan 

komme på tale. De mange år, Tyrkiet allerede har ventet, viser med al ønskelig klarhed, at EU ikke giver ved dørene. Ingen 

ønsker at forbarme sig over Tyrkiet, blot fordi landet har ventet længe. Jeg kan derfor heller ikke helt forstå Dansk 

Folkepartis store bekymring for forhandlingerne med EU. Tror Dansk Folkeparti virkelig, at Tyrkiet bliver lukket ind, før de 

lever op til Københavnskriterierne, bare fordi Tyrkiet skal med?

Som udenrigsministeren allerede tidligere har påtalt, vil Tyrkiet være et helt anderledes og vestligt samfund, hvis det på et 

tidspunkt til punkt og prikke opfylder de her krav. I Det Konservative Folkeparti bakker vi derfor fuldt op om regeringens og 

folketingsflertallets åbne og afventende holdning til optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet. Vi kan ikke på forhånd 

forudsige, hvorvidt landet på et tidspunkt ude i fremtiden vil leve op til EU’s fornuftige og nødvendige kriterier. Til gengæld 

kan vi sige, at Tyrkiet lige nu - lige nu, hvor vi står her - er et godt stykke fra at leve op til de kriterier og dermed også et 

godt stykke fra medlemskab af EU. Vi ønsker naturligvis ikke i Det Konservative Folkeparti - og det vil jeg gerne 

understrege - at Tyrkiet bliver medlem af EU, før landet er klar til EU og EU er klar til Tyrkiet. 
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Kl.13:53  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:53  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg synes, at det er meget skarpsindigt lige til sidst at få slået fast, at Tyrkiet ikke kan blive medlem af EU, før Tyrkiet er 

klar! Jeg går ud fra, at det må være et krav, der gælder for alle europæiske lande, ellers ville der i hvert fald være noget 

mærkeligt over det, og derfor er det måske i virkeligheden også lidt overflødigt at gentage det og gøre det til et så 

gennemgående argument i hele sin retorik.

Jeg tror så aldrig, at Tyrkiet bliver medlem, fordi Tyrkiet i øjeblikket bevæger sig i den helt gale retning. Landet er i gang 

med en islamisering fra top til bund, og det er i virkeligheden det, der er det dybt bekymrende, for hvordan reagerer Tyrkiet 

på de forhandlinger, der i øjeblikket finder sted? Sagen er jo den, at hvis man orienterer sig i de tyrkiske medier, i den 

tyrkiske debat, kan man se, at de krav, som EU stiller til Tyrkiet med hensyn til ligestilling, menneskerettigheder, 

demokrati, ytringsfrihed osv., helt generelt for mange tyrkere virker som en rød klud i ansigtet. De betragter det nærmest 

som en fornærmelse mod den nationale stolthed.

Derfor er spørgsmålet ikke så meget, om Tyrkiet nogen sinde bliver medlem - det tror jeg faktisk aldrig nogen sinde sker - 

men derimod, hvilken skadevirkning det har på samarbejdet og naboskabet mellem EU og Tyrkiet, at man bliver ved med at

bilde folk ind, at de kan få noget, som de tydeligvis ikke selv vil levere det nødvendige for at gøre sig klar til at få.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Helle Sjelle (KF):

Det er åbenbart overhovedet ikke overflødigt, at vi skal gentage det gang på gang, for det lader jo ikke til, at Dansk 

Folkeparti har forstået budskabet, men vi gentager det gerne en gang til: Vi mener ikke, at Tyrkiet skal være medlem af 

EU, før Tyrkiet er klar til EU, og før EU er klar til Tyrkiet. Det vil sige, at Tyrkiet skal leve op til de krav, der bliver stillet. Det 

er det, der er budskabet herfra, og det vil det også være de næste gange, Dansk Folkeparti rejser de her debatter om 

Tyrkiets udvikling.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg er ked af at have stillet et spørgsmål uden for det på forhånd skrevne manuskript, men jeg vil alligevel gerne gentage 

det.

Lad os nu lade være med at fokusere på, om Tyrkiet kommer med eller ej. Lad os nu fokusere på, hvilken betydning det har

for Tyrkiet, at man bliver ved med at sige til tyrkerne, at de på et eller andet tidspunkt, når de opfylder kriterierne, kommer 

med, og at man så bliver ved med at komme med nye kriterier. Lad os prøve at fokusere på, hvordan det bliver modtaget i 

den tyrkiske offentlighed og den tyrkiske debat, at man hele tiden stiller krav, som jo i hvert fald i forhold til kønnenes 

ligestilling, demokrati, ytringsfrihed - i parentes bemærket Muhammedtegninger - og en lang række andre ting bliver 

betragtet som en fornærmelse, altså som noget, der gør, at de bevæger sig længere væk fra EU. Er det noget, der fremmer

den broderlighed imellem Danmark og EU og Tyrkiet, som Det Konservative Folkeparti og sådan set også Dansk Folkeparti

gerne vil have, eller er det i virkeligheden noget, der gør, at parterne rykker længere væk fra hinanden?

Jeg håber, at fru Helle Sjelle kan bevæge sig lidt ud over det, hun sagde i sin ordførertale, og også svare på det, som jeg 

spørger om.
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Kl.13:56  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:56  
Kort bemærkning

Helle Sjelle (KF):

Det kan nogle gange være lidt svært, fordi spørgsmålene går i alle mulige og umulige retninger, men jeg skal dog gøre mit 

bedste.

Jeg synes bestemt ikke, at EU skal lade være med at stille krav eller stille Tyrkiet i udsigt, at de eventuelt på et tidspunkt 

kan blive medlem. Jeg synes bare også, at det er nødvendigt og væsentligt at sige til Tyrkiet: Der er nogle krav, som I bliver

nødt til at leve op til, og de krav slækker vi ikke på, heller ikke selv om I synes, at det er nogle besværlige krav; hvis I vil 

være med i det her fællesskab, så er der nogle krav, som I er nødt til at leve op til.

Hvis Tyrkiet, og det synes jeg da er væsentligt, vælger at sige, at de ikke vil leve op til kravene og ikke vil være med, er det 

jo Tyrkiets valg. Det er jo ikke sådan, at vi fra EU siger, at vi under alle omstændigheder vil have Tyrkiet med. Det er da i 

høj grad også op til dem selv, om de ønsker at leve op til de krav.
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Kl.13:57  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Næste ordfører er hr. Niels Helveg Petersen, Radikale.
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Kl.13:57  
Ordfører

(Ordfører)

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg vil gerne starte med at sige tak til udenrigsministeren. Jeg var meget enig i de betragtninger, som udenrigsministeren 

fremførte. Og lad mig sige med det samme, at jeg og Det Radikale Venstre selvfølgelig kan stemme for det af hr. Michael 

Aastrup Jensen fremsatte forslag til vedtagelse, som er genbrug, men som jo på en udmærket måde stadig væk er rigtigt.

Det er sagt hele vejen igennem i denne debat: Tyrkiet opfylder i dag ikke betingelserne for medlemskab. Tyrkiet opfylder 

ikke Københavnskriterierne, og det ved tyrkerne godt selv; det ved man selvfølgelig, det ved vi i EU. Og først når Tyrkiet 

opfylder Københavnskriterierne, kan der blive tale om medlemskab. Det vil sige, at det Tyrkiet, der engang bliver medlem, er

et andet Tyrkiet end det, vi kender i dag.

Så vil jeg føje til, at man jo ikke altid skal se vanskelighederne. Man skal også se mulighederne, og man skal ikke mindst 

se på de muligheder, der ligger i et tyrkisk medlemskab i forhold til at stabilisere et af de mest urolige hjørner i verden. Et 

Tyrkiet, der opfylder Københavnskriterierne, er medlem af EU og er medlem af NATO, kan have en i høj grad stabiliserende 

rolle at spille i dette urolige hjørne af verden. Bl.a. kan det også have betydning for udviklingen i Mellemøsten, da Tyrkiet jo 

traditionelt, på trods af at det altså overvejende er et muslimsk land, har et rigtig godt forhold til Israel.

Perspektivet om EU-medlemskab er en stor støtte til de kræfter i Tyrkiet, der ønsker demokratisering og ønsker 

modernisering af det tyrkiske samfund. At smække døren i for Tyrkiet ville have meget negative følger for den politiske, 

demokratiske udvikling i Tyrkiet, det er jeg helt overbevist om. Og lad mig så sige, at vi aldrig her i Danmark har afholdt 

folkeafstemninger, når vi skulle optage nye medlemmer i EU, og det synes jeg heller ikke kan komme på tale, når det 

drejer sig om Tyrkiet.

Så undrede jeg mig over en enkelt bemærkning fra hr. Jesper Langballe i debattens forløb. Hr. Jesper Langballe sagde, at 

historien bevæger sig langsomt. Jeg må altså sige, at min oplevelse af historiens gang inden for de sidste 18 år, siden 

1990, ikke er, at historien har bevæget sig langsomt, men at historien har bevæget sig utrolig hurtigt. Især når det drejer 

sig om udvidelse af de vesteuropæiske institutioner, især når det drejer sig om udvidelsen af EU og udvidelsen af NATO, 

har vi igennem de sidste 18 år oplevet en revolutionær udvikling i Europa. Europa ser i dag fuldstændig anderledes ud, end 

det gjorde i 1990, da kommunismen brød sammen, så jeg undrede mig lidt over den, synes jeg, historieløse betragtning.
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Kl.14:01  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.14:01  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Hr. Helveg Petersen omtalte den positive udvikling i Tyrkiet, som den igangværende optagelsesproces har afstedkommet. 

Der vil jeg bare gerne spørge, om hr. Niels Helveg Petersen betragter det som entydigt positivt for det tyrkiske demokrati, at

det parti, AKP, hvis program og ledelse er blevet kendt i strid med forfatningens sekulariseringsprincipper, tordner frem. 

Ved de seneste valg, parlamentsvalg, præsidentvalg og forventelig også på søndag til lokalvalg, har det pågældende parti 

vundet mere og mere terræn. Og når partiet samtidig altså ved forfatningsdomstolen er blevet kendt i strid med de 

demokratiske grundprincipper i Tyrkiet selv, er det så udtryk for, at Tyrkiet bevæger sig i den rigtige retning?
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Kl.14:02  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:02  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg sagde faktisk ikke noget om den positive udvikling i Tyrkiet. Jeg sagde, at det ville være et tilbageslag for de 

progressive kræfter i Tyrkiet, hvis EU smækkede døren i for næsen af Tyrkiet. Det var det, jeg sagde.

Udviklingen i Tyrkiet er ikke entydigt gået i den rigtige retning. Der sker mange ting i Tyrkiet, som er positive, og ikke 

mindst skal vi være opmærksomme på, at tyrkisk økonomi altså er en meget, meget stærk og meget levende økonomi, der

jo helt og fuldt lever op til de krav, man økonomisk set kan stille til et medlem af EU.

Men det er ikke entydigt positivt. Der er store spændinger i Tyrkiet, og der er undertiden tilbageslag. Jeg kan jo bare ikke 

se, at det skulle være noget specielt tilbageslag, at den tyrkiske højesteret blander sig i det her og siger, hvad de mener 

om regeringspartiet. Det er da tværtimod et udtryk for en vis styrke, for demokratisk styrke, at der er en domstol, der kan 

gå på tværs af den siddende regering. Det er jo et princip, vi jo altså også hylder i Danmark, selv om det ikke står i den 

danske grundlov.

  

101

Kl.14:03  
Kort bemærkning
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Folketinget, Christiansborg
1240 København K.
Tlf.: +45 3337 5500
Mail: folketinget@ft.dk 

F 24  Om udviklingen i Tyrkiet

Af Morten Messerschmidt (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Peter

Skaarup (DF)

Til udenrigsministeren

Per Stig Møller (KF)

Samling:  2008-09

Status:  Foretaget

 

Vis alle indlæg
Ordførertaler

Forhandlinger

Møde nr.70, torsdag 26.03.2009

Vil udenrigsministeren redegøre for den aktuelle udvikling i Tyrkiet, herunder de interne kampe mellem den islamiske regering og de 

sekulære kræfter, og i det lys give sin vurdering af, om udenrigsministeren finder, at Tyrkiet bevæger sig i retning af eller væk fra EU?

Vis oversigt over samtlige taler

0

  
Kort bemærkning

Det næste punkt på dagsordenen er:

13) Forespørgsel nr. F 24:

Forespørgsel til udenrigsministeren:

Vil udenrigsministeren redegøre for den aktuelle udvikling i Tyrkiet, herunder de interne kampe mellem den islamiske 

regering og de sekulære kræfter, og i det lys give sin vurdering af, om udenrigsministeren finder, at Tyrkiet bevæger sig i 

retning af eller væk fra EU?

Af Morten Messerschmidt (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard 

(DF) og Peter Skaarup (DF).

(Anmeldelse 13.01.2009. Fremme 20.01.2009).
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Kl.11:43  
Kort bemærkning

Formanden:

Den første, der får ordet, er hr. Morten Messerschmidt som ordfører for forespørgerne for at begrunde forespørgslen. 

Værsgo.
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Kl.11:43  
Kort bemærkning

Begrundelse

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand. Efter at have gennemgået nogle af de fatale konsekvenser af allerede gennemførte udvidelser vender vi altså 

blikket imod en af de nok mest opsigtsvækkende forhandlinger, som i øjeblikket pågår med et land, som ønsker 

medlemskab af EU, nemlig Tyrkiet. Jeg og Dansk Folkeparti er af den opfattelse, at det fra starten af har været en fatal 

misforståelse overhovedet at indlade sig på optagelsesforhandlinger med et land, der kulturelt, politisk, historisk og på 

mange andre områder afviger så mærkbart fra kernelandene, fra medlemslandene i EU, at vi nærmest dagligt oplever 

forskellene, konflikterne, problemerne ved at skulle få to så forskellige størrelser til overhovedet at passe sammen, og at det

i virkeligheden i højere grad fører til, at de to parter så at sige flytter sig bort fra hinanden, end det, der oprindelig var tanken:

at man skulle forsøge at forene.

Vi har et godt samarbejde med Tyrkiet i Europarådet og i NATO og i andre sammenhænge, men de fleste vil efterhånden 

kunne se, at det, der foregår i øjeblikket i Tyrkiet, er en regulær islamisering, hvor AK-partiet med premierminister Erdogan 

og præsident Gül i spidsen område for område - undervisningssektoren, administrationen, justitsvæsenet og en lang række

andre sektorer - er i gang med en islamisering af landet, som hverken er til Tyrkiets fordel eller til EU’s fordel. Det er derfor 

vores opfattelse, dels at vi i Folketinget løbende skal have en debat om, hvordan udviklingen i Tyrkiet nu engang er, dels at 

regeringen bør tilsikre, at uanset hvad der sker, vil Tyrkiet aldrig kunne blive medlem af EU, uden at danskerne bliver spurgt 

ved en folkeafstemning, dels at man skal overveje, om det overhovedet er fornuftigt i forhold til relationen Tyrkiet og EU 

imellem at fortsætte med forhandlingerne.

Det er på den baggrund, at vi ønsker den her forespørgsel.
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Kl.11:45  
Kort bemærkning

Formanden:

Ja tak. Så er det udenrigsministeren til besvarelse.
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Kl.11:46  
Ordfører

Besvarelse

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

EU har haft optagelsesforhandlinger med Tyrkiet siden 2005. Reformtempoet i landet har været svingende - det er der ingen

grund til at lægge skjul på - men den tyrkiske regering har som sin erklærede målsætning at tilnærme Tyrkiet EU og EU's 

standarder. Det vil jo selvsagt være i både EU's og Danmarks interesse, så det er en proces, som vi støtter.

Ifølge den tyrkiske forfatning er Tyrkiet et sekulært samfund med en klar adskillelse mellem stat og religion. 

Regeringspartiet, AKP, har islamiske rødder, men det afviser selv at være islamisk orienteret. Det er sandt, at der i det 

tyrkiske samfund er kredse, der frygter, at AKP-regeringen bevæger landet væk fra princippet om adskillelse af stat og 

religion. AKP lægger selv vægt på, at Tyrkiets strategiske orientering er mod Europa, og partiet har, siden det kom til 

magten i 2002, arbejdet for landets tilnærmelse til EU. Det registrerede vi jo navnlig i perioden fra 2002 til udgangen af 

2005, hvor reformtempoet var særlig højt.

AKP fik ved det seneste valg i 2007 cirka 46 pct. af stemmerne, og partiet fortsatte på det grundlag med at have 

regeringsansvaret. Desuagtet har domstolene været opmærksomme på AKP's islamiske rødder for at sikre, at Tyrkiet 

forbliver sekulært. Sidste år behandledes således en sag imod AKP, og den meget omtalte lukningssag mod AKP kostede

jo rent faktisk meget politisk energi og opmærksomhed og satte reformtempoet ned i forhold til det, som EU forlangte.

Men sagen blev afsluttet i 2008, ved at den tyrkiske forfatningsdomstol konkluderede, at AKP havde været centrum for 

antisekulære aktiviteter, men domstolene undlod at skride til lukning at partiet. Sagen tydeliggjorde konflikten mellem stat 

og religion i det tyrkiske samfund, og den satte som sagt reformprocessen i stå i en lang periode. Og så vil jeg selvfølgelig 

gerne tilføje, som jeg også sagde dengang, at partilukninger i et demokrati bør være noget ganske exceptionelt og være i 

overensstemmelse med Venedigkriterierne, som Europarådet jo arbejder med. Siden lukningssagen i 2008 har valgkampen 

op til lokalvalget den 29. marts 2009 igen afledt opmærksomheden noget fra EU-processen.

Grundlaget for EU's optagelsesforhandlinger med Tyrkiet er som bekendt Københavnskriterierne og den opstrammede 

forhandlingsramme, som er fastlagt af Rådet for Den Europæiske Union. Den danske holdning til optagelsesforhandlinger 

med Tyrkiet er klar, og den har jo også et bredt flertal i Folketinget bag sig og blev bekræftet den 2. maj 2006. 

Målsætningen er et tyrkisk medlemskab af EU, men forhandlingerne er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på 

forhånd, og hvor der også skal tages hensyn til EU's evne til at optage nye medlemmer på det tidspunkt, hvor beslutningen 

skal træffes. Tyrkiet kan først blive medlem af EU, når alle betingelser for medlemskab er opfyldt og EU altså er klar.

Europa-Kommissionen konkluderede i den seneste fremskridtsrapport for Tyrkiet fra november 2008, at landet har forbedret 

sin evne til at leve op til forpligtelserne ved et EU-medlemskab. Tyrkiet opfylder fortsat, siger Kommissionen, i tilstrækkelig 

grad det politiske Københavnskriterium.

Der er sket visse fremskridt i forhold til ytringsfriheden, bl.a. gennem en ændring af artikel 301 i straffeloven, og forholdene 

for de ikkemuslimske trossamfund er forbedret gennem vedtagelse af lov om stiftelser, men implementeringen af 

reformtiltagene halter desværre bagefter i flere tilfælde.

På det udenrigspolitiske område fremhævede Kommissionen i øvrigt Tyrkiets aktive rolle i særlig Mellemøsten og 

Kaukasus, hvor der jo er bevægelse i positiv retning.

EU-Kommissionen peger på, at en væsentlig udfordring for Tyrkiet er at få gennemført en forfatningsreform og en reform af 

justitsvæsenet. Derudover skal Tyrkiet fremme menneskerettighederne, bl.a. ytringsfriheden og religionsfriheden, og den 

civile kontrol med militæret skal styrkes.

Tyrkiet lever desuden endnu ikke op til sine forpligtelser i henhold til den såkaldte Ankaraprotokol. Den protokol udvider sin 

toldunion mellem EU og Tyrkiet til også at omfatte de nye EU-medlemslande, herunder Cypern. Tyrkiet har endnu ikke 

ophævet sine restriktioner på transport- og havnefaciliteter i forhold til Cypern. EU blev i 2006 enig om, at dette skulle have 

konsekvenser, og det blev bl.a. besluttet, at 8 ud af de 35 forhandlingskapitler skulle fastfryses. EU vil tage spørgsmålet om

Ankaraprotokollen op til fornyet overvejelse til efteråret 2009. Tyrkiet modsætter sig gennemførelse af Ankaraprotokollens 

forpligtelser, fordi de ikke ønsker at tage et skridt, som de mener kan tolkes som en de facto tyrkisk anerkendelse af 

republikken Cypern.

I den seneste tid er der sket både fremskridt og tilbageskridt. Et helt nyt og positivt fremskridt er åbningen af en ny kurdisk 

tv-kanal på nationalt tv, TRT 6. Men på andre punkter er der i 2008 efter alt at dømme sket tilbageskridt, f.eks. har nogle 

ngo'er rapporteret om flere sager vedrørende tortur og mishandling i 2008 end året før. Det er selvfølgelig meget alvorligt, og 

det må den tyrkiske regering få rettet op på.

Alt i alt står Tyrkiet således over for en række udfordringer, der skal tackles, inden landet overhovedet kan komme i 

betragtning som medlem af EU. Men skulle Tyrkiet få gennemført alle disse reformer, få gennemført hele den proces, som 

vi forlanger af Tyrkiet, og som Tyrkiets regering selv er indstillet på at gennemføre, og skulle Tyrkiet så derigennem blive 

klar til EU og EU samtidig blive klar til Tyrkiet, så er det givet, at Tyrkiet jo til den tid vil være et helt andet land end det, vi 

kender i dag, og som Dansk Folkeparti altid forholder sig til. Så vil de forhold, som Dansk Folkeparti med megen ret 

anfægter, nemlig være fortid.

Den tyrkiske regering har tilkendegivet, at den ønsker at sætte fart på EU-reformprocessen efter lokalvalget den 29. marts. 

Premierminister Erdogan har udnævnt en ny EU-chefforhandler, som kan koncentrere sig om EU-udvidelsesforhandlingerne 

og virke som en indpisker i reformprocessen, således at disse fejl og mangler bliver rettet hurtigere. Og det vil jo så 

forhåbentlig bidrage til at skabe et nyt momentum.

Ifølge AKP-regeringen selv vil et af de første tiltag efter lokalvalget være at skabe enighed om forfatningsændringer, og det 

kan vi jo kun tilskynde den tyrkiske regering til at gøre. EU er i løbende dialog med Tyrkiet, bl.a. i forbindelse med EU-

optagelsesprocessen. Danmark har også tætte bilaterale kontakter til landet, og under mit besøg i Tyrkiet sidste år 

drøftede jeg naturligvis bl.a. optagelsesforhandlingerne med udenrigsministeren, Babacan. Et af de punkter, jeg lagde vægt 

på, var vigtigheden af at få fart på reformprocessen, især reformer relateret til menneskerettighederne.

Lad mig så slå fast: Tyrkiets vej mod EU er lang og besværlig. Tyrkiet skal gennemføre en omfattende reformproces. Det 

centrale er, at Tyrkiet selv ønsker en tilnærmelse til EU. Det er også i både EU's og Danmarks interesse, at Tyrkiet udvikler

sig i retning af EU. Kommer landet igennem de nødvendige reformer, vil det være et helt andet land, end vi kender i dag. 

Men det vil tage mange år, før Tyrkiet når det punkt, og det vil først være til den tid, vi skal tage endelig stilling til et tyrkisk 

medlemskab af EU.

Her og nu har vi fokus på Tyrkiets tilnærmelse til EU og den tyrkiske reformproces, og det er en reformproces, vi alle, også 

Dansk Folkeparti, naturligvis må være interesseret i fortsætter og accelererer.
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Kl.11:53  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak til udenrigsministeren for besvarelsen.

Så går vi til forhandlingen, og den første, der får ordet, er hr. Morten Messerschmidt som ordfører for forespørgerne.
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Kl.11:53  
Kort bemærkning

Forhandling

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand. Hvorfor minder udenrigsministerens ord mig slående om Chamberlains betragtninger efter sin fredsaftale med

Hitler, peace in our time, troen på, at blot man har et papir, hvorpå der står fred, så får man fred? Det gør de, fordi det er 

præcis den samme situation, vi befinder os i med hensyn til den tyrkiske regering, som naturligvis alt andet lige er et noget

mere venligt stemt regime end det, som Chamberlain havde indgået en aftale med.

Man tror, hvis man skal blive i sprogbruget, på unifying i vores tid, på forening i vor tid med noget, som grundlæggende er 

fuldstændig uforeneligt. Og jeg undrer mig over, at udenrigsministeren næsten ikke, for ikke at sige slet ikke, svarer på den

del af forespørgslen, som handler om, hvorvidt Tyrkiet i øjeblikket bevæger sig bort fra EU eller i retning af EU. Han berører 

overhovedet ikke den islamiseringsproces, som i øjeblikket er i gang under AK-regeringen - ud over dommen fra højesteret. 

Udenrigsministeren berører selvfølgelig forfatningsændringen og siger, at den er positiv. Men er det ubetinget positivt, at AK-

regeringen som led i sit islamiske kvindesyn nu mener, at kvinder skal ind i en særlig bestemmelse i forfatningen, som 

handler om sådan særlig beskyttelsesværdige grupper, herunder børn, handicappede og lignende?

Er det i virkeligheden ikke et forslag, som ligger fuldstændig i forlængelse af det, vi for få år siden hørte fra samme Erdogan,

om sex uden for ægteskab, der også skulle være kriminelt, forudsat at man altså var gift med en anden? Det er fuldstændig

den samme islamiske tankegang, som vi her ser fra Erdogans parti, som når Erdogan udsteder censurforbud mod 

videnskabelige magasiner, der bringer et billede af Charles Darwin på forsiden, fordi han efter regeringens opfattelse har 

været grundlaget for den kreationisme, som man betragter som i strid med islam. Eller hvorfor nævner man ikke de 254 

journalister, som alene sidste år blev retsforfulgt af regeringen, heraf 44 alene efter den artikel 301, som udenrigsministeren 

nævner, men som det tyrkiske retsvæsen altså stadig væk forholder sig til, bruger, anvender, sigter og dømmer folk efter?

Tyrkiet er på vej væk fra EU. Man har ligestillet de islamiske og de sekulære skoler, når det kommer til optag på 

universiteterne. Man har fjernet det gamle forbud mod det islamiske hovedtørklæde, som går helt tilbage til kemalismens 

start, helt tilbage til tiden lige efter første verdenskrig. Man har på linje med det, der foregår i alle andre muslimske lande, 

valgt at forbyde restauranter at udskænke alkohol i 62 ud af Tyrkiets 81 provinser. Område for område minder Tyrkiet mere 

om det Mellemøsten, vi kender, end om det EU, vi nu engang er.

Derfor er vi i Dansk Folkeparti voldsomt skeptiske over for at fortsætte den optagelsesproces, man har sat i gang. Og vi 

insisterer på, at hvis man vil dette ideologiske projekt, må det i det mindste sikres, at befolkningerne får det endelige ord. 

Lige så vel som at præsident Sarkozy i Frankrig har lovet franskmændene en folkeafstemning, bør den danske regering 

også love danskerne, at hvis man fortsætter med dette hovedløse projekt, jamen så bliver det danskerne, der får den 

endelige afgørelse ved en folkeafstemning. Det er det eneste rigtige.

Jeg skal derfor her indledningsvis på vegne af Dansk Folkeparti fremføre følgende:

Forslag til vedtagelse 

»Folketinget konstaterer, at Tyrkiet med sit historiske, politiske og kulturelle baggrund afviger mærkbart fra de øvrige af 

EU’s medlems- og ansøgerlande. Endvidere konstaterer Folketinget, at Tyrkiet igennem de seneste år har gennemgået en 

udvikling væk fra det sekulære udgangspunkt, idet der henvises til forholdene for minoriteter, for ytringsfriheden, for 

ligestillingen og for demokratiet.

På den baggrund opfordrer Folketinget regeringen til i EU at modarbejde processen med henblik på optagelse af Tyrkiet i 

EU og kræver, at regeringen som led i en eventuel optagelse af Tyrkiet som medlem af EU udskriver folkeafstemning 

herom.«

(Forslag til vedtagelse nr. V 48).

Tak, formand.
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Kl.11:58  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak. Dette oplæste forslag til vedtagelse vil indgå i Folketingets videre forhandlinger.

Jeg skal her udsætte mødet. Mødet genoptages kl. 13.00.
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Kl.11:58  
Kort bemærkning

:

Mødet er udsat. (Kl. 11:58).
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Kl.13:06  
Kort bemærkning

Forhandling

Formanden:

Mødet er genoptaget.

Vi er ved forhandlingen, og den næste ordfører under F 24 er hr. Michael Aastrup Jensen. Værsgo.

  

Vis alle (6) indlæg i denne gruppe
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Kl.13:07  
Ordfører

(Ordfører)

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg vil indledningsvis gerne have lov til at slå fast, at i spørgsmålet om Tyrkiets mulige optagelse i EU, er der faktisk 

opstillet en lang række helt specifikke krav, og før de er opfyldt, kan der på ingen måde blive tale om et tyrkisk EU-

medlemskab. Som det ser ud i dag skal tyrkerne flytte sig endog meget langt, hvis de på nogen måde skal gøre sig 

forhåbninger om at blive en del af Den Europæiske Union. Det er min og Venstres opfattelse, at Tyrkiet, som vi kender det i

dag, langtfra er parat til at blive en del af EU. Jeg vil godt have lov til at advare imod, at Dansk Folkeparti får lov til at kapre 

debatten for at gøre den til et spørgsmål om, hvorvidt Tyrkiet anno 2009 skal være EU-medlem. Det spørgsmål er jo 

fuldstændig uaktuelt.

Denne forespørgselsdebat er en ud af efterhånden mange debatter, hvor vi kan få lov til at høre på Dansk Folkepartis 

evindelige klagesang om, at EU er så og så dårligt, og at vi i virkeligheden ville være meget bedre tjent med en høj mur 

omkring Danmark, der kan holde omverdenen på behørig afstand. Det er som at høre en meget dårlig lp-plade, hvor 

pickuppen desværre er kørt fast i samme rille, og på pladecoveret blomstrer partiets spidskandidat til 

europaparlamentsvalget, en mand, der er så utilfreds med EU, at han partout må have et fast sæde i dets parlament. Vi 

befinder os med andre ord midt i hr. Morten Messerschmidts valgkamp, og her er spørgsmålet om Tyrkiet blot endnu et 

stykke valgflæsk, som han langer over disken til vælgerne.

Vi kan bruge Tyrkiet, men set i den sammenhæng er Tyrkiets behov for EU langt, langt større. Tyrkiet ligger som bekendt 

på grænsen mellem Europa og Asien. Af den grund har landet enorm strategisk betydning, især sikkerhedspolitisk, men 

også med hensyn til energiforsyning og handel i øvrigt. Samtidig indtager Tyrkiet en nøglerolle som diplomatisk bindeled 

mellem de stridende parter i Mellemøsten. Landet har bl.a. spillet en meget aktiv rolle i forsøget på at mægle mellem 

Syrien og Israel. Endelig er Tyrkiet en regional magtfaktor, der er med til at værne os og de øvrige lande i Mellemøsten mod

Irans islamiske terrorregime.

Men selv om Tyrkiet måske er lidt af en duks set i mellemøstlig sammenhæng, befinder landet sig stadig rigtig langt nede 

på den demokratiske skala. Der er meget langt op for overhovedet at nærme sig det niveau, som landet skal befinde sig på,

før et tyrkisk medlemskab af EU bliver realistisk. Listen over Tyrkiets fejl og mangler er alenlang, og Dansk Folkepartis 

ordfører har vi allerede hørt remse op af denne liste igen og igen, og det vil han sikkert gøre igen under debatten. Men jeg 

skal nok spare Tinget.

Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at vi i Venstre, eller for den sags skyld i EU generelt, vil se stort på Tyrkiets 

stribevis af brud på elementære menneskerettigheder eller er ligeglade med, at landet ikke efterlever internationale 

konventioner og aftaler - på ingen måde. Hvis Tyrkiet nogen sinde skal gøre sig forhåbninger om at blive en del af det gode 

selskab, skal tyrkerne og deres ledere virkelig lægge sig i selen, for de har meget, meget lang vej igen, før de er egnede til 

at blive lukket ind i varmen. Som jeg sagde indledningsvis, er EU’s principper klippefaste, dem kan der ikke forhandles om. 

På den baggrund vil jeg gerne på vegne af Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale

Venstre og Liberal Alliance fremsætte følgende:

Forslag til vedtagelse

»Folketinget bekræfter sin vedtagelse V 66 af 2. maj 2006.«

(Forslag til vedtagelse nr. V 49).

Hvis nu ikke alle tilstedeværende ved, hvad det egentlig var, vi vedtog i 2006, vil jeg gerne lige læse det op som en 

servicemeddelelse. Det var følgende:

»Folketinget konstaterer, 

- at forhandlingerne med Tyrkiet om medlemskab af Den Europæiske Union er indledt,  

- at grundlaget er Københavnskriterierne og en opstrammet og forsvarlig forhandlingsramme som fastlagt af Rådet for Den 

Europæiske Union på mødet den 3. oktober 2005, 

- at målsætningen er tyrkisk medlemskab af EU, men at forhandlingerne er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på 

forhånd, og hvor der også skal tages hensyn til EU's evne til at optage nye medlemmer (absorptionskapacitet). Folketinget 

opfordrer regeringen til fortsat at medvirke til at sikre en stram og forsvarlig forhandlingsproces med Tyrkiet.«
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Kl.13:11  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak. Vi har jo i formandskabet indført den praksis, at man ikke nødvendigvis læser et forslag til vedtagelse op, efter at 

ordføreren netop har læst det op - sådan har det jo været før - men for en god ordens skyld vil jeg gøre det her, for nu er der 

to oplæste forslag: det gamle og det nye. Jeg vil godt læse det op, for det er rimelig kort. Det, som Venstre, 

Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance har som

forslag til vedtagelse, lyder:

»Folketinget bekræfter sin vedtagelse V 66 af 2. maj 2006.«

Det er det forslag til vedtagelse, der indgår i de videre forhandlinger.

Der er ønsker om korte bemærkninger, og det er først hr. Morten Messerschmidt. Jo
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Kl.13:12  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Først må der være grund til at takke hr. Michael Aastrup Jensen om ikke andet så i hvert fald for hans opfindsomhed i 

forhold til at skrive ordførertaler. Under den tidligere debat hørte vi lidt om Morten Korch, og nu skal vi høre om hans lp-

samling. Jeg er da næsten glad for, at vi har begrænset det til to debatter i dag.

Dernæst vil jeg høre: Når nu man fra det her store flertal af partiers side vælger at trække en vedtagelse fra den 2. maj 2006

frem, altså en næsten 3 år gammel vedtagelse, vidner det så i virkeligheden ikke om, at man fra de partiers side 

overhovedet ikke interesserer sig for, hvad der foregår i Tyrkiet? For der er jo netop sket helt elementært graverende ting i 

Tyrkiet inden for de sidste 2-3 år. AK-partiet, altså regeringspartiet, er blevet kendt i strid med forfatningen, og der er en 

omfattende islamisering af samfundet i gang. Alle de ting vælger japartierne overhovedet ikke at tage stilling til, næ, man 

holder fast i det, man vedtog i 2006, og så kan alt det andet åbenbart være ligegyldigt.
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Kl.13:13  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:13  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Nu tror jeg ikke, at Dansk Folkepartis EU-ordfører helt kan lægge mig i munden, at jeg ikke havde en rimelig skarp kurs 

over for et eventuelt kommende EU-medlemskab for Tyrkiet. Det var også derfor, at jeg som en servicemeddelelse læste 

vedtagelsen fra 2006 op, hvis nu nogen skulle have glemt den, for der siger vi jo, at det er en åben proces - resultatet er 

ikke givet på forhånd - at regeringen skal føre en stram og forsvarlig forhandlingsproces osv. 

Det er altså ord, hvor vi klart siger, at Københavnskriterierne skal opfyldes fra Tyrkiets side, at man generelt skal stramme 

op i forhold til demokratiske spilleregler osv. Det sagde vi allerede dengang, og det er der selvfølgelig ikke ændret ved; det 

mener vi stadig væk, og dermed har vi også sagt, at vi ikke mener, at Tyrkiet er i mål endnu. Og som jeg også sagde i 

ordførertalen, mener vi faktisk fra Venstres side, at der er rigtig lang vej til målstregen endnu.

Så er der selvfølgelig to måder, man kan gribe det an på: Skal vi så bare lade være med at tænke mere over det, eller skal 

vi prøve at holde dem på sporet og kæmpe for, at de når i mål? Det er det, vi lægger op til fra Venstres side.
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Kl.13:14  
Kort bemærkning

Formanden:

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:14  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Det kan jo ikke tages som udtryk for andet, end at Venstre åbenbart finder, at det der med, at et parti og en regering bliver 

kendt i strid med sit eget lands forfatning, i hvert fald ikke er væsentligt nok til, at man gider bruge et par minutter på at 

indskrive det i et forslag til vedtagelse. Det er da ganske tankevækkende. Noget så fundamentalt for et demokrati, som at 

ens regering overholder forfatningen, bør da indgå i de overvejelser, som man som EU-medlemsland gør sig, i takt med at 

Tyrkiet altså forhandler.

Så vil jeg spørge i forhold til det der mantra, vi hele tiden hører og sikkert vil høre fra alle de andre copy-paste-talere her 

efterfølgende, at selvfølgelig kan Tyrkiet først komme med, når landet overholder kriterierne: Hvilket europæisk land kan 

komme med, før de overholder kriterierne? For ellers giver det svar jo ikke nogen mening. Der er jo masser af europæiske 

lande, man ikke vælger at indlede optagelsesforhandlinger med, men hvis de alle sammen bare skal med, når de opfylder 

kriterierne, hvorfor skal man så forhandle med Tyrkiet og ikke med f.eks. Aserbajdsjan og Rusland?
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Kl.13:15  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.

  

18

Kl.13:15  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Nu er det jo sådan, vil jeg gerne sige til hr. Morten Messerschmidt, at Tyrkiet er et officielt kandidatland til EU; det er 

Aserbajdsjan ikke endnu, og det er i hvert fald en rimelig god grund til, at man ikke forhandler med Aserbajdsjan.

I forhold til Tyrkiets eventuelle kommende EU-medlemskab har vi jo klart sagt, at vi ønsker at holde dem på sporet i forhold 

til Københavnskriterierne og i forhold til, at de mangler at få ryddet op i nogle ting, bl.a. i forhold til spørgsmålet om deres 

domstole og i forhold til forfatningen. Det er vi jo fuldstændig enige om. Det er også derfor, jeg siger, at det simpelt hen ikke

kan nytte noget, at Dansk Folkeparti prøver at kapre en dagsordenen om, at vi fra Venstres side gerne vil have Tyrkiet med 

i EU anno 2009, for som jeg sagde i min tale: Det ønsker vi ikke. Vi vil have, at Tyrkiet skal opfylde en lang række krav, 

som de ikke er i nærheden af at opfylde endnu, før de kan komme med i EU. Et forsøg på at fjerne den fokus, som hr. 

Morten Messerschmidt prøver på, skal han ikke få held til.
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Kl.13:16  
Kort bemærkning

Formanden:

Så er der en kort bemærkning fra hr. Kamal Qureshi.
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Kl.13:16  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

Tak. Vi har jo fremsat et fælles forslag til vedtagelse, men jeg tror, at vi også er enige på afgørende områder, så jeg synes 

bare - når nu vi ikke fik lejlighed til at stille ministeren spørgsmål i første runde - at jeg gerne, for at få det på plads, vil 

spørge Venstres ordfører, om ikke Venstre vil kunne bekræfte sammen med SF, at den helt klare grund til, at vi støtter den 

her proces, er, at vi tror på, at Tyrkiets udvikling i retning af mere demokrati, bedre menneskerettigheder, bedre rettigheder 

for kvinder og andet fremmes i den her proces og ikke det modsatte.

Det, der er det helt bærende, er jo, at vi i modsætning til Dansk Folkeparti ikke bare er optaget af at ødelægge Tyrkiet, 

men faktisk er optaget af, hvordan vi fremmer den udvikling i Tyrkiet, som kan gøre, at Tyrkiet netop kan virke som den bro, 

der bliver nævnt i ordførerens tale.
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Kl.13:17  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:17  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg kan kun være fuldstændig enig med spørgeren og sige, at det helt klart er vores vurdering, at det, at vi så at sige holder

dem på sporet - som jeg har nævnt et par gange - i forhold til optagelsesforhandlingerne, i forhold til at der hele tiden er en 

undersøgelse af, om de opfylder de forskellige kriterier, at vi arbejder for, at de kommer i en meget mere demokratisk 

retning, og holder regeringen fast på de løfter, den har givet i forhold til EU, er markant bedre, end at vi kommer og siger: 

Nej, vi mener ikke, at Tyrkiet overhovedet er en del af Europa. For så kan det da gå rigtig galt.

Her taler vi altså om et land, som har en kæmpe militærstyrke, et land, som i dag i mit billede i en eller anden grad er med 

til sammen med Israel at være duksedrengen i Mellemøsten. Og det kan altså gå gruelig galt, hvis ikke vi kan holde dem 

på sporet og så at sige hele tiden sige: I kan godt nå målet, hvis I opfylder de her forskellige krav. Så jo, jeg er meget enig.
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Kl.13:18  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Kamal Qureshi.
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Kl.13:18  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

De her korte bemærkninger behøver jo ikke nødvendigvis være spørgsmål, så jeg vil benytte lejligheden til at sige, at set 

gennem SF’s briller er der jo ikke nogen tvivl om, at det er helt klart, at vi ser en proces i Tyrkiet. Går man tilbage til det 

tidspunkt, hvor processen startede i Tyrkiet, og det er jo længere tilbage end i 2005, er der ingen tvivl om, at Tyrkiet har 

bevæget sig i en retning med mere respekt for menneskerettighederne. De grupper i Tyrkiet, som ønsker den her proces, 

bliver styrket af et europæisk samarbejde og bliver styrket af, at Tyrkiet er med i en lang række projekter, 

menneskerettighedsprojekter, kvinderettighedsprojekter, demokratiprojekter m.m. Tyrkerne er med i de internationale 

konferencer, og deltager også i langt hovedparten, hvor de personer og de grupper bliver styrket.

Så det ville være en skadelig udvikling for Tyrkiet, hvis vi skulle vælge den linje, som Dansk Folkeparti lægger op til, og 

skubbe tyrkerne fra os. Det, der er det helt centrale, det helt afgørende og det, tyrkerne har brug for, er, at vi er der, at vi 

hjælper dem, og at vi er med til at fremme udviklingen i det rigtige spor.

  

25

Kl.13:19  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:19  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg er enig i, at vi heldigvis har set visse positive skridt fra Tyrkiets side. Jeg må så til gengæld sige, at jeg også synes, at 

vi har set tilbageskridt fra Tyrkiets side. Der må jeg give hr. Morten Messerschmidt ret i, at vi også har set episoder, som 

jeg i hvert fald absolut ikke syntes var pæne. Derfor er det også vigtigt for mig at understrege, at det Tyrkiet, som vi fra 

Venstres side gerne ser får EU-medlemskab, ikke er et Tyrkiet anno 2009, for der er altså lang vej endnu. Men som 

spørgeren klart var inde på, kan Tyrkiet jo kun komme i mål, hvis og såfremt Tyrkiet er på sporet, og derfor er det vigtigt, at 

vi holder dem på sporet.
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Kl.13:20  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe for en kort bemærkning.
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Kl.13:20  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Når jeg påhører de her debatter om Tyrkiets mulige optagelse i EU, så er der en ting, der altid undrer mig, og det er bl.a. hr.

Michael Aastrup Jensens tidshorisont. Det er altså, som om historien kun er et øjeblik, der venter på det næste øjeblik, og 

det er rigtigt, at det er sådan med historien i forhold til Vorherre, men hr. Michael Aastrup Jensen kunne dog godt have en 

anden tidshorisont.

Der bliver hele tiden sagt, at det slet ikke er i dag, og at det slet ikke er i 2009, at Tyrkiet skal optages, men altså, 

Muhammed er ca. 1.500 år gammel, og islamismen er lige så gammel. Så har vi i årene efter første verdenskrig oplevet et 

tilbageslag for islamismen med Kemal Atatürks reformer, og nu går det den modsatte vej igen, som om Kemal Atatürk 

næsten ikke havde eksisteret… 
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Kl.13:21  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Vi skal lige have spørgsmålet.
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Kl.13:21  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Ja, spørgsmålet - det forundrede spørgsmål - er: Hvad er det for en tidshorisont? Er det 30 år, der vil gå, inden Tyrkiet kan 

optages, eller er det 100 år, og kunne man så ikke lige lade det ligge lidt og vente med at snakke om det?
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Kl.13:22  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:22  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Altså, jeg kan ikke sætte en tidsgrænse ind og sige, at det bliver om x antal år, at Tyrkiet kan blive medlem af EU, for som

jeg har slået fast, skal Tyrkiet opfylde en lang række kriterier, som de ikke er i nærheden af at opfylde endnu. Og hvornår 

de så gør det, beror selvfølgelig på de forhandlinger, der er mellem EU på den ene side og Tyrkiet på den anden side. Jeg 

er selvfølgelig forhåbningsfuld, med hensyn til at vi kan komme det nærmere, at det kan storme fremad, men det er jo også 

vigtigt at slå fast, at det forslag til vedtagelse, som vi forhåbentlig bekræfter med en afstemning her senere, også klart siger,

at det er en åben proces, hvor resultatet ikke er givet på forhånd.

Så det vil sige, at det altså er sådan, at det ikke bare er en gratis omgang for Tyrkiet. Hvis ikke Tyrkiet opfylder de 

forskellige kriterier, der er, kan Tyrkiet ikke blive medlem af EU. Derfor er det også vigtigt, at Tyrkiet spiller med på den her 

bane.
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Kl.13:23  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.13:23  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jo, men hvis jeg nu fik den originale idé at foreslå her i Folketinget, at Saudi-Arabien skulle optages i EU, så ville det 

formentlig støde på forskellige indvendinger, og en af de absolut relevante ville være, at Saudi-Arabien er et islamisk 

diktatur. Og så ville hr. Michael Aastrup Jensen sige, at det jo var en proces, der gik over tid, og at alle 

Københavnskriterierne skulle være opfyldt, før vi kunne optage Saudi-Arabien.

Ærlig talt, er det da ikke nogle mærkelige luftkasteller og en mærkelig mangel på fornemmelse for, hvor uendelig langsomt 

historien bevæger sig?
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg kan berolige hr. Jesper Langballe med, at vi fra Venstres side ikke vil arbejde for, at Saudi-Arabien bliver medlem af EU.

Det er jo så dermed også sagt, at jeg mener, at Tyrkiet er et kandidatland, og at Tyrkiet selvfølgelig skal opfylde en lang 

række kriterier, for at det kan blive medlem. Det har jeg efterhånden sagt mange gange nu, men alligevel prøver man at 

skyde os i skoene, at - som jeg hørte det fra hr. Morten Messerschmidt tidligere - hvis det stod til os, ville Tyrkiet komme 

med i nærmeste fremtid.

Jeg har altså sagt rimelig klart i min tale, at der er lang vej endnu, før Tyrkiet kommer i mål, men som vi også talte om før, 

er det, at vi holder dem på sporet og holder dem på en demokratisk vej, bedre end alternativet.
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Så er det fru Yildiz Akdogan, Socialdemokratiet.
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Kl.13:25  
Ordfører

(Ordfører)

Yildiz Akdogan (S):

Et uddannelsessystem, der fungerer under en religiøs administration, censur på bøger, dødsstraf, skilsmisse ikke tilladt, 

prævention og abort ikke tilladt, kvinder i den offentlige sektor må opgive deres arbejde i tilfælde af et ægteskab, 

kriminalisering af homoseksuelle - disse var punkter i en forfatning, som også gjorde krav på nabostatens territorium. Men 

den her forfatning er ikke den tyrkiske. Det er en forfatning, der var den irske før 1973. Det får en til at tænke og ikke mindst

stille spørgsmålet: Kan det virkelig passe? Ja, det kan det. Men Irland er heldigvis nået langt siden, bl.a. takket være EU 

og de krav, man har stillet fra fællesskabets side til de enkelte medlemslande.

Men spørgsmålet i dag drejer sig om Tyrkiet, og spørgsmålet er så, hvad der sket, siden dette land blev kandidatland i 

1999. Tyrkiet har først og fremmest forpligtet sig til at opfylde Københavnskriterierne. Allerede 2 år efter, dvs. i 2001, 

lancerede den daværende koalitionsregering sin første reformpakke, der prikkede hul på en række tabuer i tyrkisk politik - 

tabuer, som gjorde op med militæret, mindretalsspørgsmålet og menneskerettighederne generelt.

I 2002 fik landet så sin nuværende konservative, religiøse regering, også kendt som AKP-partiet. Trods skeptikernes frygt 

for en islamisering af det sekulære Tyrkiet, kan man med rette spørge, hvad der er sket rent reformmæssigt under den her 

regering. Hvis jeg skal fremhæve nogle af de konkrete udviklingsprocesser, kan jeg nævne nogle enkelte, og det lyder 

sådan her:

Den meget kritiserede forfatning fra 1982, der blev til efter militærkuppet, har været og er under stor forandring og 

reformproces, og en tredjedel af forfatningen er bl.a. ændret. Dødsstraffen er afskaffet. Den politiske situation i Tyrkiet er 

meget mere stabil end tidligere, og militærets indblanding i det politiske liv er begrænset væsentligt. Bl.a. har militæret blot

en rådgivende rolle i dag. Mindretalsrettigheder er forbedret væsentligt. F.eks. er det i dag tilladt, at det kurdiske mindretal 

kan få lov til at se kurdisk tv 24 timer i døgnet. Kvindernes ligestilling er forbedret markant, bl.a. via ægteskabsloven og den 

reviderede straffelov. Vold mod kvinden tages meget mere alvorligt fra myndighedernes side, og der er nultolerance over for 

æresrelaterede drab, heldigvis. Religiøse mindretal har fået lettere ved at komme frem og ytre sig til pressen og i det 

offentlige rum generelt. Der er også indført en nultolerancepolitik mod tortur og mishandling i fængslerne.

Så langt, så godt. Men er alt så fryd og gammen i Tyrkiet? Nej, Tyrkiet har stadig lang vej med hensyn til at implementere 

alle reformer, og selv om optagelsesforhandlingerne blev indledt officielt i 2005, mangler landet stadig væk 33 ud af de 35 

lovpakker, som landet skal gennemføre. Spørgsmålet er så, når nu et kandidatland, som, siden det blev grundlagt i 1923, 

har sat den europæiske statsdannelsesmodel som sit forbillede og trods sin muslimske baggrund har formået at bygge et 

parlamentarisk system op med frie valg og et ønske om at være en del af det europæiske fællesskab: Skal dette land 

holdes ude? Eller skal man holde det fast i den reformproces, det er i gang med?

For os Socialdemokrater er svaret ret enkelt. Tyrkiet er en vigtig samarbejdspartner for EU, og landet spiller også en vigtig 

rolle i NATO, som vi har set på det seneste, og kan også være en god rollemodel for andre muslimske lande. Derfor skal 

man holde den tyrkiske regering fast på det løfte om reformer. Vi ved, at medlemskab ikke er på tale i morgen eller de 

næste mange år frem, ligesom vi ved, at bolden ligger hos tyrkerne, hvad reformprocessens hastighed angår. Derfor mener 

vi heller ikke, at døren skal lukkes for Tyrkiet eller andre lande, der måtte ønske at forpligte sig til kravene om kriterierne fra 

EU's side. Vi skal derimod holde fast i en stram og ansvarlig forhandlingspolitik, hvad enten det gælder Tyrkiet eller andre 

kandidatlande.

Vi støtter den af Venstres ordfører fremsatte udtalelse.
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Kl.13:29  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:29  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Tak for betragtningerne. Jeg tror bare, jeg vil nøjes med at spørge - nu hvor fru Yildiz Akdogan altså tilslutter sig det forslag 

til vedtagelse tilbage fra midten af 2006 - om hun ikke isoleret betragtet kan se det som et problem, at den regering, som 

EU i øjeblikket forhandler med, er blevet kendt forfatningsstridig ved Tyrkiets forfatningsdomstol og altså har fået straffe 

derefter, det vil sige fået nedsat sit statstilskud osv.

Gør det ikke bare for nogle Socialdemokrater, at man måske lige tænker sig om en ekstra gang, inden man går ud og råber

juhu over den forhandlingsproces, som jeg forstår, at fru Yildiz Akdogan er en varm tilhænger af?
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Yildiz Akdogan (S):

For det første mener jeg ikke, at jeg råbte juhu. For det andet vil jeg også sige, at AKP-partiet heldigvis ikke blev lukket.

I min indledning refererede jeg til et land, der engang havde nogle regler, der kan få os til at ryste på hovedet i dag - Irland. 

Men situationen en anden i dag. Og som jeg også sagde i min tale, er det spørgsmålet om en reformproces. Bolden ligger 

hos tyrkerne, det gør hastigheden også. Så skulle vi ikke lige vente og se, hvordan og hvorledes det går, inden vi på forhånd

dømmer dem ude?
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg synes, det er en ganske fortrinlig argumentation, der givetvis fortjener optryk i flere årbøger, når året udrinder. Altså, det

forhold, at Irland på 35 år har reformeret sig, gør, at så må Tyrkiet sandelig da også kunne. Det synes jeg er fantastisk. Jeg

vil i hvert fald huske det længe, tror jeg. Jeg vil sige, at det unægtelig også letter argumentationen for Socialdemokraterne 

på en lang række andre områder, hvis man kan pege på et eneste område, hvor der har været en udvikling, og så sige: 

Jamen så kan alle andre også. Jeg vil sige: Enfoldigheden leve! Og så må folk uden for huset her jo selv dømme.

Men jeg vil egentlig bare gerne have svar på mit spørgsmål. Gør det overhovedet ikke indtryk på fru Yildiz Akdogan eller på 

Socialdemokratiet som sådan, at den regering, man forhandler med, ved den tyrkiske forfatningsdomstol har fået kendt sit 

virke og sit program i strid med forfatningens grundprincipper?
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Kl.13:31  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:31  
Kort bemærkning

Yildiz Akdogan (S):

Tak for det. Jeg ved ikke, om ordføreren selv er klar over det, men faktisk lavede vi en stor big bang-udvidelse i 2004, hvor vi 

fik ti nye lande med i EU, og så fik vi to andre nye lande, og mig bekendt har de her lande reformeret sig ret så meget og er

blevet ret velfungerende demokratiske stater. Så, ja, det tog 35 år for Irland, det tog gennemsnitlig 10 år for de central- og 

østeuropæiske lande. Det kan være, at det måske tager 20 år for Tyrkiet - hvem ved? Men processen er sat i gang. 

Så vil jeg lige spørge hr. Morten Messerschmidt, der er så skeptisk over for, hvad der foregår i Tyrkiet: Har hr. Morten 

Messerschmidt været i Tyrkiet? Europaudvalget var jo på en studietur for netop at gå ind og se på, hvad der sker, og 

hvordan reformprocesserne ser ud, og vi snakkede både med civilsamfundet, de politiske partier og forskellige andre 

interessegrupper. Det kunne måske have gavnet hr. Morten Messerschmidts indsigt i forhold til, hvad der foregår, hvis han 

nu havde deltaget i den her studietur.
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Kl.13:32  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger, og næste ordfører er fru Hanne Agersnap, Socialistisk Folkeparti.
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Kl.13:32  
Ordfører

(Ordfører)

Hanne Agersnap (SF):

Jeg vil gerne takke for ministerens redegørelse, som jeg synes klart viste, at der stadig væk er væsentlige udeståender og 

udfordringer på mange områder i samarbejdet, men at den grundlæggende holdning også er, at det er vigtigt, at vi fortsætter

forhandlingsstrategien.

I SF undrer vi os over, at forespørgerne - i hvert fald sådan som forespørgslen er formuleret - kun er interesserede i forholdet

mellem islamiske og sekulære kræfter. Det, som vi synes er det særlig interessante, er forholdet mellem de demokratiske 

og de udemokratiske kræfter, herunder forholdet til mindretal, bl.a. kurderne, hvor det er vigtigt, at vi får en udvikling mod et 

mere pluralistisk demokrati.

Det er vigtigt, at EU fortsætter forhandlingerne med optagelse for øje, fordi det bl.a. er på den måde, vi får fremmet 

udviklingen mod det pluralistiske demokrati og mindretalsbeskyttelse, og fordi det er vigtigt for både EU og Tyrkiet at få 

styrket samarbejdet og i sidste ende nå frem til optagelse.

SF støtter de rammer for optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet, som vi vedtog tilbage i 2006. Her konstaterede 

Folketinget, at forhandlingerne med Tyrkiet er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på forhånd, men at målet dels er 

optagelse, dels at Tyrkiet skal opfylde de samme krav som alle andre nye medlemslande, herunder Københavnerkriterierne.

De seneste år er den positive reformproces, som blev startet i Tyrkiet i 2003, gået i stå. Det er vigtigt, at vi fortsætter med 

at presse på og få Tyrkiet tilbage på reformsporet, få bremset den øgede polarisering i det tyrkiske samfund og sikret 

pluralisme og mindretalsrettigheder. De demokratiske kræfter vokser i Tyrkiet, og de kræfter skal vi støtte ved at fortsætte 

forhandlingerne med optagelse som mål.

Ministeren nævnte, at et af problemerne i forhandlingerne med Tyrkiet er manglende accept af Ankaraprotokollen, altså at 

Tyrkiet ikke kan acceptere toldunion og transport- og havnesamarbejde med Cypern. Forholdet til Cypern og Grækenland 

fortsætter med at spænde ben for optagelsesforhandlingerne, og vi mener, at EU har en stor del af ansvaret for den 

hårdknude, forhandlingerne er havnet i. Den tyrkiske premierminister accepterede i sin tid FN's plan for en løsning af 

konflikten på Cypern, men græsk-cyprioterne forkastede planen. Alligevel valgte man at optage et delt Cypern i EU, og det 

er nu en af barriererne i forhandlingerne.

Det er vigtigt at holde fast i, at udsigten til EU-medlemskab giver den tyrkiske befolkning tro på fremtiden. Men både EU’s 

vaklen og de nyere processer i Tyrkiet har været med til at sætte reformprocessen i Tyrkiet i stå, og det er uheldigt for 

begge parter ud fra både et sikkerhedspolitisk, kulturelt og demokratisk synspunkt. Vi har brug for Tyrkiet som bindeled til 

Mellemøsten, til konstruktiv dialog med Tyrkiets moderate islam og til at skabe robust økonomi og velfærd i Europa. Tyrkiet

har allerede siden 1963 haft privilegeret medlemskab af først EF og nu EU, så man kan jo ikke tilbyde Tyrkiet en 

mellemting. Nu er det fuldt medlemskab, vi forhandler om.

SF støtter flertallets forslag til vedtagelse, som jo ikke er en genopfindelse af den dybe tallerken, men fastholder os ved den

vedtagelse, der blev vedtaget i maj 2006.
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Kl.13:36  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Der er et par korte bemærkninger, og den første er fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:36  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Fru Hanne Agersnap nævnte jo mange spændende emner i sit indlæg, og jeg vil bare stille spørgsmål til ét område.

Fru Hanne Agersnap nævnte forsøget på at genforene Cypern, altså få afsluttet den ulovlige besættelse at Nordcypern 

siden 1974 og genforene den med den græsk-cypriotiske del. Jeg forstår det sådan, at SF synes, det ville være 

fuldstændig naturligt, hvis græsk-cyprioterne skulle overdrage den besatte del af landet til tyrkerne. Det var i hvert fald 

sådan, jeg udlagde det, og kan fru Hanne Agersnap sige noget om, hvad det er for nogle dele af aftalen, hun finder er særlig

fornuftige?

Det er jo velkendt, at græsk-cyprioterne syntes, det var træls, at de skulle dele deres nationalbankreserver, og at det var 

træls, at man skulle have en fælles beslutningsprocedure, som gjorde, at hver del af øen ville få lige 

beslutningskompetence ved ny lovgivning, og at man skulle dele præsidentmagten og alle de ting. Men kunne fru Hanne 

Agersnap prøve at uddybe, hvordan hun ser på nogle af de elementer i aftalen, som hun åbenbart mener er så fantastisk?
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg mener, det er vigtigt, at den løsning af Cypernproblemet i FN-regi, der blev forsøgt, bliver fastholdt, så problemet ikke 

fortsat er en barriere for udviklingen af EU. Jeg kender ikke historien så godt, at jeg kan sige, hvad forsøget præcis faldt på,

men det er uheldigt, at processen ikke er genoptaget, så vi får forhandlingerne i FN-regi og får løst problemerne, for det vil 

fortsat være en barriere for Tyrkiets optagelse, hvis samarbejdet med Cypern bliver blokeret.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jamen forstå mig ret. Jeg kan sagtens forstå, at man som socialist kan have den tilgang til spørgsmålet, at når halvdelen af

et land bliver besat af fremmede tropper, er det selvfølgelig de besatte, som udgør problemet. Det er jo et velkendt 

socialistisk synspunkt, vi har set det siden 1917 og frem til 1989 som et ganske anerkendt dogme, men jeg er bare 

overrasket over at se, at vi også i hr. Villy Søvndals nyreformerede socialistparti finder denne relativt totalitære tilgang til 

folkeretten. Men lad det ligge.

Et andet spørgsmål, som jeg synes det må være centralt for SF at svare på, er spørgsmålet om den folkelige deltagelse. Vi

har jo flere gange hørt folk fra SF insinuere, at man er tilhænger af folkeafstemninger, f.eks. forud for Lissabontraktaten, så 

derfor vil jeg gerne høre, om SF støtter Dansk Folkepartis forslag om, at uanset hvordan man kommer videre med 

forhandlingerne med Tyrkiet - men at man ønsker det - kan processen ikke afsluttes, i hvert fald ikke i Danmark, uden at 

danskerne høres ved en folkeafstemning. Er det et forslag, som socialisterne kan støtte?
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Kl.13:39  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:39  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Det kan vi ikke støtte, for det er ikke alle spørgsmål, der egner sig til en folkeafstemning. Forhold, der angår danskere, kan 

egne sig, men et EU-spørgsmål om optagelse af et nyt land egner sig ikke til en folkeafstemning. Vi mener, at det at sikre,

at Københavnerkriterierne opfyldes, er meget mere egnet som grundlag for beslutning om en optagelse.
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Kl.13:40  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe for en kort bemærkning.
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Kl.13:40  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Når man selv opfinder de historiske problemstillinger, man skal diskutere, så går det hele jo meget nemmere. Fru Hanne 

Agersnap undrede sig over, at hr. Morten Messerschmidt kun skelnede mellem sekulære og islamiske kræfter og ikke 

mellem demokratiske og udemokratiske kræfter. Jamen det er jo, fordi tyrkerne selv gør det. Det er jo sådan, de selv ser på

det, uanset på hvilken side af gærdet de står. Kemal Atatürk ville i 1920'erne skabe en sekulær nationalstat, hvilket er 

noget højest uislamisk. Og nu går det den modsatte vej. Nu vil Erdogan og Gül skabe en islamisk stat.

Men det er jo den modsætning, der tæller i Tyrkiet. Kemal Atatürk var så vist ikke nogen mønsterdemokrat, men den 

sekulære stat var hans hjertebarn. Men det, tyrkerne finder grundvæsentligt i den her sammenhæng, synes fru Hanne 

Agersnap altså er ligegyldigt.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Ja, for os er de vigtigste principper hensynet til, om det er demokratisk eller udemokratisk. Jeg anerkender, at 

diskussionen måske går på en anden led i Tyrkiet, men samtidig er der både demokratiske og udemokratiske tendenser på

begge sider, både i de islamiske bevægelser og i de sekulære bevægelser. Så jeg mener, at vi, hvis vi skal vurdere 

udviklingen i Tyrkiet, skal vurdere styrken af de demokratiske processer på begge sider.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jamen er det ikke faldet fru Hanne Agersnap ind, at der er en sammenhæng, som simpelt hen går på, at den sekulære 

nationalstat i modsætning til den religiøse stat er en forudsætning for demokratiet, og at når Tyrkiet i øjeblikket bevæger 

sig, ikke gradvist, men faktisk efterhånden i fuld galop imod en øget islamisering, så bevæger Tyrkiet sig faktisk dermed 

automatisk væk fra demokratiet?
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Nej, det er den sammenhæng, jeg ikke accepterer. Jeg mener, at det, der er vigtigt, er, at vi ser på de demokratiske 

kræfter, hvad enten de er islamiske eller sekulære, og vurderer styrken af de demokratiske kræfter. I den sekulære 

bevægelse er der udemokratiske kræfter, ligesom der er i den islamiske bevægelse.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Martin Henriksen for en kort bemærkning.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Martin Henriksen (DF):

Tak. Det var, fordi jeg bemærkede, at fru Hanne Agersnap sagde, at det her spørgsmål ikke egnede sig til en 

folkeafstemning i Danmark, fordi det ikke havde indflydelse på danske forhold. Men der vil jeg bare høre, om ikke fru Hanne 

Agersnap altså godt kan se, at det alligevel har det. For hvis vi kigger på den udvidelse, der har fundet sted imod øst, så 

har den jo eksempelvis medført en indvandring til Danmark fra de østeuropæiske lande. Derfor er det jo også nærliggende 

at tro, at såfremt Tyrkiet kom med i EU, ville det også medføre en øget tyrkisk indvandring til Danmark.

Jeg vil bare høre, om det ikke kunne give anledning til, at man så ville mene, at det også var et forhold, som danske 

vælgere kunne få lov til at tage stilling til.
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Kl.13:43  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:43  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

I sidste instans har alle internationale spørgsmål og samarbejder, Danmark indgår i, vel relevans for forhold i Danmark. Men

det er et spørgsmål om, hvorvidt det er af den karakter, at alle betingelserne og forudsætningerne omkring optagelse vil 

kunne forklares i Danmark. En folkeafstemning om det her spørgsmål i Danmark vil hurtigt blive en folkeafstemning for eller 

imod EU, og det ville være svært at fastholde fokus, når fokus er på optagelse af et andet land.
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Kl.13:44  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Martin Henriksen.
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Kl.13:44  
Kort bemærkning

Martin Henriksen (DF):

Der er jeg uenig. Jeg tror ikke, at en folkeafstemning i Danmark vil blive til et spørgsmål om for eller imod EU. Jeg tror, at 

det vil være en folkeafstemning for eller imod risikoen for en stor tyrkisk indvandring til Danmark. Det er jo meget reelt at 

spørge danskerne om det. Det synes jeg da i hvert fald det er, for Tyrkiet er et stort land, og kommer Tyrkiet med i EU, vil 

det få meget indflydelse, fordi det er et stort land. Qua sin befolkningssammensætning og sin størrelse vil det få meget 

indflydelse, specielt hvis Lissabontraktaten bliver vedtaget.

Derfor har det jo dels stor indflydelse på det, som man politisk beslutter i EU, som har konsekvens for Danmark, og dels vil

det også have effekt, hvis Tyrkiet f.eks. kom med i Schengen - fri bevægelighed ind over grænserne; at man kommer ind og

får fuld gavn af den fri bevægelighed. Det vil jo i den grad være et spørgsmål, om danskerne tør løbe risikoen for en stor 

tyrkisk indvandring til Danmark.

Hvis Socialistisk Folkeparti ikke mener, at der er noget at være bekymret for, kan man vel godt gå ud og argumentere for 

eller imod de synspunkter, man har, og så lade det være op til vælgerne i sidste ende at beslutte, om de synes, det er den 

rigtige vej at gå eller ej.
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Kl.13:45  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:45  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg vil godt sige, at vi ikke er bange for vælgerne. Vi kan sagtens gå ud og argumentere, men problemet er, om vi får en 

debat, der afspejler det afstemningstema, der bliver. For det kan blive sådan en trussel om en kæmpe indvandring, altså 

forskellige vurderinger af fremtiden, som vil være svære for befolkningen at vurdere på baggrund af sådan en 

optagelsestekst. F.eks. gælder det for de lande, vi senest har optaget, at Schengen jo er udskudt, og at der er betingelser 

kombineret med optagelserne. Det vil blive svært at vurdere, og så vil det blive sådan en slags: »hvem tror det ene, hvem 

tror det andet-kampagne.« Den kan være svær at få til at blive frugtbar.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Søren Krarup for en kort bemærkning.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg havde i søndags den spændende oplevelse at være inviteret til et møde hos Radikal Ungdom, hvor jeg diskuterede 

forsvarspolitik med hr. Morten Helveg Petersen. Det var meget hyggeligt og fredeligt, men på et tidspunkt kom vi naturligvis 

til at tale en del om Afghanistan, dvs. om muligheden for at Danmark med sin indsats dér kunne skabe et demokrati, hvad 

jeg betvivlede. Jeg får lyst til i forlængelse af det, fru Hanne Agersnap har sagt hidtil, at spørge hende: Vil fru Hanne 

Agersnap fortælle mig, om der findes noget muslimsk demokrati i denne verden?
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg kan ikke stå her på talerstolen og i tankerne gennemgå alle lande, men det kan godt være, at Tyrkiet er det nærmeste,

vi kommer. Jeg må indrømme, at jeg ikke lige kan få tænkt det igennem i denne pressede situation.
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Kl.13:47  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Søren Krarup.
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Kl.13:47  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Så vil jeg være så fræk at fortsætte med den spændende debat med de radikale unge mennesker, for der blev Tyrkiet 

nemlig også nævnt som eksempel på et demokrati, og der var jeg altså også så fræk at spørge dem: Kender I noget til 

Kemal Atatürk? Kender I noget til det, han foretog med Tyrkiet i 1923? Det var nemlig nok, kan man sige, et sekulært 

styre, men det var et militærdiktatur, dvs. at der var en ophævelse af enhver form for demokrati. Det havde aldrig eksisteret i

Tyrkiet, og det kom i hvert fald ikke til at eksistere i 1923. Og det eksisterer jo for så vidt heller ikke i dag.

Forholdet er jo, at 98 pct. af Tyrkiets befolkning er muslimer, og dog skal de af militærdiktaturet hensættes i en tilstand, 

hvor de ikke må have lov til at udtrykke det. Vil fru Hanne Agersnap ikke give mig ret i, at Tyrkiet heller ikke er noget som 

helst eksempel på et demokrati?
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Det er i hvert fald ikke et demokrati, som jeg ønsker det. Der mangler pluralisme, der mangler ytringsfrihed, 

menneskerettigheder; der er en masse problemer, som bl.a. er nogle af dem, man sætter op i processen og i debatterne 

med EU-Kommissionen med henblik på optagelse, sådan at Tyrkiet netop kan udvikle sig til det pluralistiske demokrati, 

som medlemsstaterne i EU er.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så har hr. Per Clausen bedt om en kort bemærkning.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Per Clausen (EL):

Jeg vil bare spørge fru Hanne Agersnap, om hun ikke er enig med mig i, at forsøget på at opstille en hovedmodsætning 

mellem de sekulære og de islamistiske i forhold til Tyrkiet jo netop skygger for den interessante debat, hr. Søren Krarup 

prøvede at rejse her til sidst, nemlig om, hvorvidt der foregår en demokratisk udvikling eller ej i Tyrkiet? Det, vi burde 

diskutere og interessere os for, burde jo være, hvordan vi udviklede demokratiet, hjalp de demokratiske kræfter i Tyrkiet 

med at udvikle demokratiet.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jo, og mange tak til spørgeren, fordi han formulerer det så pænt. Jeg prøvede netop at sige, at jeg synes, vi skal fokusere 

på, hvor de demokratiske bevægelser, de demokratiske holdninger er i Tyrkiet, og ikke på, hvor de islamiske og sekulære 

bevægelser er.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Næste ordfører er fru Helle Sjelle fra De Konservative.
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Kl.13:49  
Ordfører

(Ordfører)

Helle Sjelle (KF):

Det er jo ikke første og det er nok heller ikke sidste gang, vi på foranledning af Dansk Folkeparti skal diskutere et eventuelt 

tyrkisk medlemskab af EU. Der skal jo holdes liv i valgkampen, i hvert fald frem til juni måned, hvor der er valg til Europa-

Parlamentet. Men så kan man i hvert fald håbe, at det i det mindste stilner af derefter.

Jeg skal så også endnu en gang takke for anledningen til at gøre rede for Det Konservative Folkepartis holdning til den her 

sag.

I 2005 indledte EU optagelsesforhandlinger med Tyrkiet. Forud var gået mange års forberedelser og reformer i Tyrkiet, der 

ansøgte om medlemskab af EF allerede i 1987. Reformarbejdet går dog endnu flere år tilbage. Allerede i 1963 underskrev 

de seks EF-lande og Tyrkiet Ankaraaftalen. Den betød, at Tyrkiet skulle tilpasse sig EU’s indre marked, bl.a. ved at 

tyrkiske arbejdstagere under bestemte vilkår fik lov til at arbejde i de daværende EF-lande. Tyrkiet har altså længe 

orienteret sig mod EF og nu mod EU, hvilket har været årsag til betydelige ændringer af det tyrkiske samfund. Det er også 

sket i løbet af de her år.

Men der er slet ikke for os Konservative nogen tvivl om, at der endnu er langt igen for Tyrkiet. Københavnskriterierne er det 

væsentligste grundlag, som Kommissionen løbende vurderer Tyrkiet ud fra. Helt overordnet er der tre kriterier, nemlig det 

politiske, det økonomiske og kriteriet om overtagelse af EU’s samlede regelsæt. Det politiske kriterium kræver demokrati, 

retsstat, menneskerettigheder og beskyttelse af mindretal. Som nævnt af udenrigsministeren tidligere vurderer 

Kommissionen, at Tyrkiet i tilstrækkelig grad opfylder det kriterium. Alligevel er der dog i høj grad - og det vil jeg gerne slå 

fast - plads til forbedringer. Ytringsfrihed og religionsfrihed er gode eksempler på rettigheder, som endnu ikke beskyttes 

kompromisløst i det tyrkiske samfund. Det vil kræve en holdningsændring, som EU kan være med til at fremme.

I 2006 har EU også kritiseret Tyrkiet for ikke at leve op til det økonomiske kriterium. Det skyldtes stridighederne om 

Cypern, der har fået Tyrkiet til ikke at udvide toldunionen med EU til også at omfatte de nye medlemslande. EU’s kritik er 

ikke blot snak, men er blevet fulgt op af sanktioner. Dele af optagelsesforhandlingerne er simpelt hen stoppet, indtil EU i år 

vil genoverveje dem.

Det er altså efter vores opfattelse indlysende, at Tyrkiet mangler at levere en lang række resultater, før et medlemskab kan 

komme på tale. De mange år, Tyrkiet allerede har ventet, viser med al ønskelig klarhed, at EU ikke giver ved dørene. Ingen 

ønsker at forbarme sig over Tyrkiet, blot fordi landet har ventet længe. Jeg kan derfor heller ikke helt forstå Dansk 

Folkepartis store bekymring for forhandlingerne med EU. Tror Dansk Folkeparti virkelig, at Tyrkiet bliver lukket ind, før de 

lever op til Københavnskriterierne, bare fordi Tyrkiet skal med?

Som udenrigsministeren allerede tidligere har påtalt, vil Tyrkiet være et helt anderledes og vestligt samfund, hvis det på et 

tidspunkt til punkt og prikke opfylder de her krav. I Det Konservative Folkeparti bakker vi derfor fuldt op om regeringens og 

folketingsflertallets åbne og afventende holdning til optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet. Vi kan ikke på forhånd 

forudsige, hvorvidt landet på et tidspunkt ude i fremtiden vil leve op til EU’s fornuftige og nødvendige kriterier. Til gengæld 

kan vi sige, at Tyrkiet lige nu - lige nu, hvor vi står her - er et godt stykke fra at leve op til de kriterier og dermed også et 

godt stykke fra medlemskab af EU. Vi ønsker naturligvis ikke i Det Konservative Folkeparti - og det vil jeg gerne 

understrege - at Tyrkiet bliver medlem af EU, før landet er klar til EU og EU er klar til Tyrkiet. 
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Kl.13:53  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:53  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg synes, at det er meget skarpsindigt lige til sidst at få slået fast, at Tyrkiet ikke kan blive medlem af EU, før Tyrkiet er 

klar! Jeg går ud fra, at det må være et krav, der gælder for alle europæiske lande, ellers ville der i hvert fald være noget 

mærkeligt over det, og derfor er det måske i virkeligheden også lidt overflødigt at gentage det og gøre det til et så 

gennemgående argument i hele sin retorik.

Jeg tror så aldrig, at Tyrkiet bliver medlem, fordi Tyrkiet i øjeblikket bevæger sig i den helt gale retning. Landet er i gang 

med en islamisering fra top til bund, og det er i virkeligheden det, der er det dybt bekymrende, for hvordan reagerer Tyrkiet 

på de forhandlinger, der i øjeblikket finder sted? Sagen er jo den, at hvis man orienterer sig i de tyrkiske medier, i den 

tyrkiske debat, kan man se, at de krav, som EU stiller til Tyrkiet med hensyn til ligestilling, menneskerettigheder, 

demokrati, ytringsfrihed osv., helt generelt for mange tyrkere virker som en rød klud i ansigtet. De betragter det nærmest 

som en fornærmelse mod den nationale stolthed.

Derfor er spørgsmålet ikke så meget, om Tyrkiet nogen sinde bliver medlem - det tror jeg faktisk aldrig nogen sinde sker - 

men derimod, hvilken skadevirkning det har på samarbejdet og naboskabet mellem EU og Tyrkiet, at man bliver ved med at

bilde folk ind, at de kan få noget, som de tydeligvis ikke selv vil levere det nødvendige for at gøre sig klar til at få.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Helle Sjelle (KF):

Det er åbenbart overhovedet ikke overflødigt, at vi skal gentage det gang på gang, for det lader jo ikke til, at Dansk 

Folkeparti har forstået budskabet, men vi gentager det gerne en gang til: Vi mener ikke, at Tyrkiet skal være medlem af 

EU, før Tyrkiet er klar til EU, og før EU er klar til Tyrkiet. Det vil sige, at Tyrkiet skal leve op til de krav, der bliver stillet. Det 

er det, der er budskabet herfra, og det vil det også være de næste gange, Dansk Folkeparti rejser de her debatter om 

Tyrkiets udvikling.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg er ked af at have stillet et spørgsmål uden for det på forhånd skrevne manuskript, men jeg vil alligevel gerne gentage 

det.

Lad os nu lade være med at fokusere på, om Tyrkiet kommer med eller ej. Lad os nu fokusere på, hvilken betydning det har

for Tyrkiet, at man bliver ved med at sige til tyrkerne, at de på et eller andet tidspunkt, når de opfylder kriterierne, kommer 

med, og at man så bliver ved med at komme med nye kriterier. Lad os prøve at fokusere på, hvordan det bliver modtaget i 

den tyrkiske offentlighed og den tyrkiske debat, at man hele tiden stiller krav, som jo i hvert fald i forhold til kønnenes 

ligestilling, demokrati, ytringsfrihed - i parentes bemærket Muhammedtegninger - og en lang række andre ting bliver 

betragtet som en fornærmelse, altså som noget, der gør, at de bevæger sig længere væk fra EU. Er det noget, der fremmer

den broderlighed imellem Danmark og EU og Tyrkiet, som Det Konservative Folkeparti og sådan set også Dansk Folkeparti

gerne vil have, eller er det i virkeligheden noget, der gør, at parterne rykker længere væk fra hinanden?

Jeg håber, at fru Helle Sjelle kan bevæge sig lidt ud over det, hun sagde i sin ordførertale, og også svare på det, som jeg 

spørger om.
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Kl.13:56  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:56  
Kort bemærkning

Helle Sjelle (KF):

Det kan nogle gange være lidt svært, fordi spørgsmålene går i alle mulige og umulige retninger, men jeg skal dog gøre mit 

bedste.

Jeg synes bestemt ikke, at EU skal lade være med at stille krav eller stille Tyrkiet i udsigt, at de eventuelt på et tidspunkt 

kan blive medlem. Jeg synes bare også, at det er nødvendigt og væsentligt at sige til Tyrkiet: Der er nogle krav, som I bliver

nødt til at leve op til, og de krav slækker vi ikke på, heller ikke selv om I synes, at det er nogle besværlige krav; hvis I vil 

være med i det her fællesskab, så er der nogle krav, som I er nødt til at leve op til.

Hvis Tyrkiet, og det synes jeg da er væsentligt, vælger at sige, at de ikke vil leve op til kravene og ikke vil være med, er det 

jo Tyrkiets valg. Det er jo ikke sådan, at vi fra EU siger, at vi under alle omstændigheder vil have Tyrkiet med. Det er da i 

høj grad også op til dem selv, om de ønsker at leve op til de krav.
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Kl.13:57  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Næste ordfører er hr. Niels Helveg Petersen, Radikale.
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Kl.13:57  
Ordfører

(Ordfører)

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg vil gerne starte med at sige tak til udenrigsministeren. Jeg var meget enig i de betragtninger, som udenrigsministeren 

fremførte. Og lad mig sige med det samme, at jeg og Det Radikale Venstre selvfølgelig kan stemme for det af hr. Michael 

Aastrup Jensen fremsatte forslag til vedtagelse, som er genbrug, men som jo på en udmærket måde stadig væk er rigtigt.

Det er sagt hele vejen igennem i denne debat: Tyrkiet opfylder i dag ikke betingelserne for medlemskab. Tyrkiet opfylder 

ikke Københavnskriterierne, og det ved tyrkerne godt selv; det ved man selvfølgelig, det ved vi i EU. Og først når Tyrkiet 

opfylder Københavnskriterierne, kan der blive tale om medlemskab. Det vil sige, at det Tyrkiet, der engang bliver medlem, er

et andet Tyrkiet end det, vi kender i dag.

Så vil jeg føje til, at man jo ikke altid skal se vanskelighederne. Man skal også se mulighederne, og man skal ikke mindst 

se på de muligheder, der ligger i et tyrkisk medlemskab i forhold til at stabilisere et af de mest urolige hjørner i verden. Et 

Tyrkiet, der opfylder Københavnskriterierne, er medlem af EU og er medlem af NATO, kan have en i høj grad stabiliserende 

rolle at spille i dette urolige hjørne af verden. Bl.a. kan det også have betydning for udviklingen i Mellemøsten, da Tyrkiet jo 

traditionelt, på trods af at det altså overvejende er et muslimsk land, har et rigtig godt forhold til Israel.

Perspektivet om EU-medlemskab er en stor støtte til de kræfter i Tyrkiet, der ønsker demokratisering og ønsker 

modernisering af det tyrkiske samfund. At smække døren i for Tyrkiet ville have meget negative følger for den politiske, 

demokratiske udvikling i Tyrkiet, det er jeg helt overbevist om. Og lad mig så sige, at vi aldrig her i Danmark har afholdt 

folkeafstemninger, når vi skulle optage nye medlemmer i EU, og det synes jeg heller ikke kan komme på tale, når det 

drejer sig om Tyrkiet.

Så undrede jeg mig over en enkelt bemærkning fra hr. Jesper Langballe i debattens forløb. Hr. Jesper Langballe sagde, at 

historien bevæger sig langsomt. Jeg må altså sige, at min oplevelse af historiens gang inden for de sidste 18 år, siden 

1990, ikke er, at historien har bevæget sig langsomt, men at historien har bevæget sig utrolig hurtigt. Især når det drejer 

sig om udvidelse af de vesteuropæiske institutioner, især når det drejer sig om udvidelsen af EU og udvidelsen af NATO, 

har vi igennem de sidste 18 år oplevet en revolutionær udvikling i Europa. Europa ser i dag fuldstændig anderledes ud, end 

det gjorde i 1990, da kommunismen brød sammen, så jeg undrede mig lidt over den, synes jeg, historieløse betragtning.
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Kl.14:01  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.14:01  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Hr. Helveg Petersen omtalte den positive udvikling i Tyrkiet, som den igangværende optagelsesproces har afstedkommet. 

Der vil jeg bare gerne spørge, om hr. Niels Helveg Petersen betragter det som entydigt positivt for det tyrkiske demokrati, at

det parti, AKP, hvis program og ledelse er blevet kendt i strid med forfatningens sekulariseringsprincipper, tordner frem. 

Ved de seneste valg, parlamentsvalg, præsidentvalg og forventelig også på søndag til lokalvalg, har det pågældende parti 

vundet mere og mere terræn. Og når partiet samtidig altså ved forfatningsdomstolen er blevet kendt i strid med de 

demokratiske grundprincipper i Tyrkiet selv, er det så udtryk for, at Tyrkiet bevæger sig i den rigtige retning?
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Kl.14:02  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:02  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg sagde faktisk ikke noget om den positive udvikling i Tyrkiet. Jeg sagde, at det ville være et tilbageslag for de 

progressive kræfter i Tyrkiet, hvis EU smækkede døren i for næsen af Tyrkiet. Det var det, jeg sagde.

Udviklingen i Tyrkiet er ikke entydigt gået i den rigtige retning. Der sker mange ting i Tyrkiet, som er positive, og ikke 

mindst skal vi være opmærksomme på, at tyrkisk økonomi altså er en meget, meget stærk og meget levende økonomi, der

jo helt og fuldt lever op til de krav, man økonomisk set kan stille til et medlem af EU.

Men det er ikke entydigt positivt. Der er store spændinger i Tyrkiet, og der er undertiden tilbageslag. Jeg kan jo bare ikke 

se, at det skulle være noget specielt tilbageslag, at den tyrkiske højesteret blander sig i det her og siger, hvad de mener 

om regeringspartiet. Det er da tværtimod et udtryk for en vis styrke, for demokratisk styrke, at der er en domstol, der kan 

gå på tværs af den siddende regering. Det er jo et princip, vi jo altså også hylder i Danmark, selv om det ikke står i den 

danske grundlov.
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Kl.14:03  
Kort bemærkning
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Folketinget, Christiansborg
1240 København K.
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F 24  Om udviklingen i Tyrkiet

Af Morten Messerschmidt (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Peter

Skaarup (DF)

Til udenrigsministeren

Per Stig Møller (KF)

Samling:  2008-09

Status:  Foretaget

 

Vis alle indlæg
Ordførertaler

Forhandlinger

Møde nr.70, torsdag 26.03.2009

Vil udenrigsministeren redegøre for den aktuelle udvikling i Tyrkiet, herunder de interne kampe mellem den islamiske regering og de 

sekulære kræfter, og i det lys give sin vurdering af, om udenrigsministeren finder, at Tyrkiet bevæger sig i retning af eller væk fra EU?

Vis oversigt over samtlige taler

0

  
Kort bemærkning

Det næste punkt på dagsordenen er:

13) Forespørgsel nr. F 24:

Forespørgsel til udenrigsministeren:

Vil udenrigsministeren redegøre for den aktuelle udvikling i Tyrkiet, herunder de interne kampe mellem den islamiske 

regering og de sekulære kræfter, og i det lys give sin vurdering af, om udenrigsministeren finder, at Tyrkiet bevæger sig i 

retning af eller væk fra EU?

Af Morten Messerschmidt (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard 

(DF) og Peter Skaarup (DF).

(Anmeldelse 13.01.2009. Fremme 20.01.2009).
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Kl.11:43  
Kort bemærkning

Formanden:

Den første, der får ordet, er hr. Morten Messerschmidt som ordfører for forespørgerne for at begrunde forespørgslen. 

Værsgo.
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Kl.11:43  
Kort bemærkning

Begrundelse

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand. Efter at have gennemgået nogle af de fatale konsekvenser af allerede gennemførte udvidelser vender vi altså 

blikket imod en af de nok mest opsigtsvækkende forhandlinger, som i øjeblikket pågår med et land, som ønsker 

medlemskab af EU, nemlig Tyrkiet. Jeg og Dansk Folkeparti er af den opfattelse, at det fra starten af har været en fatal 

misforståelse overhovedet at indlade sig på optagelsesforhandlinger med et land, der kulturelt, politisk, historisk og på 

mange andre områder afviger så mærkbart fra kernelandene, fra medlemslandene i EU, at vi nærmest dagligt oplever 

forskellene, konflikterne, problemerne ved at skulle få to så forskellige størrelser til overhovedet at passe sammen, og at det

i virkeligheden i højere grad fører til, at de to parter så at sige flytter sig bort fra hinanden, end det, der oprindelig var tanken:

at man skulle forsøge at forene.

Vi har et godt samarbejde med Tyrkiet i Europarådet og i NATO og i andre sammenhænge, men de fleste vil efterhånden 

kunne se, at det, der foregår i øjeblikket i Tyrkiet, er en regulær islamisering, hvor AK-partiet med premierminister Erdogan 

og præsident Gül i spidsen område for område - undervisningssektoren, administrationen, justitsvæsenet og en lang række

andre sektorer - er i gang med en islamisering af landet, som hverken er til Tyrkiets fordel eller til EU’s fordel. Det er derfor 

vores opfattelse, dels at vi i Folketinget løbende skal have en debat om, hvordan udviklingen i Tyrkiet nu engang er, dels at 

regeringen bør tilsikre, at uanset hvad der sker, vil Tyrkiet aldrig kunne blive medlem af EU, uden at danskerne bliver spurgt 

ved en folkeafstemning, dels at man skal overveje, om det overhovedet er fornuftigt i forhold til relationen Tyrkiet og EU 

imellem at fortsætte med forhandlingerne.

Det er på den baggrund, at vi ønsker den her forespørgsel.
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Kl.11:45  
Kort bemærkning

Formanden:

Ja tak. Så er det udenrigsministeren til besvarelse.
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Kl.11:46  
Ordfører

Besvarelse

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

EU har haft optagelsesforhandlinger med Tyrkiet siden 2005. Reformtempoet i landet har været svingende - det er der ingen

grund til at lægge skjul på - men den tyrkiske regering har som sin erklærede målsætning at tilnærme Tyrkiet EU og EU's 

standarder. Det vil jo selvsagt være i både EU's og Danmarks interesse, så det er en proces, som vi støtter.

Ifølge den tyrkiske forfatning er Tyrkiet et sekulært samfund med en klar adskillelse mellem stat og religion. 

Regeringspartiet, AKP, har islamiske rødder, men det afviser selv at være islamisk orienteret. Det er sandt, at der i det 

tyrkiske samfund er kredse, der frygter, at AKP-regeringen bevæger landet væk fra princippet om adskillelse af stat og 

religion. AKP lægger selv vægt på, at Tyrkiets strategiske orientering er mod Europa, og partiet har, siden det kom til 

magten i 2002, arbejdet for landets tilnærmelse til EU. Det registrerede vi jo navnlig i perioden fra 2002 til udgangen af 

2005, hvor reformtempoet var særlig højt.

AKP fik ved det seneste valg i 2007 cirka 46 pct. af stemmerne, og partiet fortsatte på det grundlag med at have 

regeringsansvaret. Desuagtet har domstolene været opmærksomme på AKP's islamiske rødder for at sikre, at Tyrkiet 

forbliver sekulært. Sidste år behandledes således en sag imod AKP, og den meget omtalte lukningssag mod AKP kostede

jo rent faktisk meget politisk energi og opmærksomhed og satte reformtempoet ned i forhold til det, som EU forlangte.

Men sagen blev afsluttet i 2008, ved at den tyrkiske forfatningsdomstol konkluderede, at AKP havde været centrum for 

antisekulære aktiviteter, men domstolene undlod at skride til lukning at partiet. Sagen tydeliggjorde konflikten mellem stat 

og religion i det tyrkiske samfund, og den satte som sagt reformprocessen i stå i en lang periode. Og så vil jeg selvfølgelig 

gerne tilføje, som jeg også sagde dengang, at partilukninger i et demokrati bør være noget ganske exceptionelt og være i 

overensstemmelse med Venedigkriterierne, som Europarådet jo arbejder med. Siden lukningssagen i 2008 har valgkampen 

op til lokalvalget den 29. marts 2009 igen afledt opmærksomheden noget fra EU-processen.

Grundlaget for EU's optagelsesforhandlinger med Tyrkiet er som bekendt Københavnskriterierne og den opstrammede 

forhandlingsramme, som er fastlagt af Rådet for Den Europæiske Union. Den danske holdning til optagelsesforhandlinger 

med Tyrkiet er klar, og den har jo også et bredt flertal i Folketinget bag sig og blev bekræftet den 2. maj 2006. 

Målsætningen er et tyrkisk medlemskab af EU, men forhandlingerne er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på 

forhånd, og hvor der også skal tages hensyn til EU's evne til at optage nye medlemmer på det tidspunkt, hvor beslutningen 

skal træffes. Tyrkiet kan først blive medlem af EU, når alle betingelser for medlemskab er opfyldt og EU altså er klar.

Europa-Kommissionen konkluderede i den seneste fremskridtsrapport for Tyrkiet fra november 2008, at landet har forbedret 

sin evne til at leve op til forpligtelserne ved et EU-medlemskab. Tyrkiet opfylder fortsat, siger Kommissionen, i tilstrækkelig 

grad det politiske Københavnskriterium.

Der er sket visse fremskridt i forhold til ytringsfriheden, bl.a. gennem en ændring af artikel 301 i straffeloven, og forholdene 

for de ikkemuslimske trossamfund er forbedret gennem vedtagelse af lov om stiftelser, men implementeringen af 

reformtiltagene halter desværre bagefter i flere tilfælde.

På det udenrigspolitiske område fremhævede Kommissionen i øvrigt Tyrkiets aktive rolle i særlig Mellemøsten og 

Kaukasus, hvor der jo er bevægelse i positiv retning.

EU-Kommissionen peger på, at en væsentlig udfordring for Tyrkiet er at få gennemført en forfatningsreform og en reform af 

justitsvæsenet. Derudover skal Tyrkiet fremme menneskerettighederne, bl.a. ytringsfriheden og religionsfriheden, og den 

civile kontrol med militæret skal styrkes.

Tyrkiet lever desuden endnu ikke op til sine forpligtelser i henhold til den såkaldte Ankaraprotokol. Den protokol udvider sin 

toldunion mellem EU og Tyrkiet til også at omfatte de nye EU-medlemslande, herunder Cypern. Tyrkiet har endnu ikke 

ophævet sine restriktioner på transport- og havnefaciliteter i forhold til Cypern. EU blev i 2006 enig om, at dette skulle have 

konsekvenser, og det blev bl.a. besluttet, at 8 ud af de 35 forhandlingskapitler skulle fastfryses. EU vil tage spørgsmålet om

Ankaraprotokollen op til fornyet overvejelse til efteråret 2009. Tyrkiet modsætter sig gennemførelse af Ankaraprotokollens 

forpligtelser, fordi de ikke ønsker at tage et skridt, som de mener kan tolkes som en de facto tyrkisk anerkendelse af 

republikken Cypern.

I den seneste tid er der sket både fremskridt og tilbageskridt. Et helt nyt og positivt fremskridt er åbningen af en ny kurdisk 

tv-kanal på nationalt tv, TRT 6. Men på andre punkter er der i 2008 efter alt at dømme sket tilbageskridt, f.eks. har nogle 

ngo'er rapporteret om flere sager vedrørende tortur og mishandling i 2008 end året før. Det er selvfølgelig meget alvorligt, og 

det må den tyrkiske regering få rettet op på.

Alt i alt står Tyrkiet således over for en række udfordringer, der skal tackles, inden landet overhovedet kan komme i 

betragtning som medlem af EU. Men skulle Tyrkiet få gennemført alle disse reformer, få gennemført hele den proces, som 

vi forlanger af Tyrkiet, og som Tyrkiets regering selv er indstillet på at gennemføre, og skulle Tyrkiet så derigennem blive 

klar til EU og EU samtidig blive klar til Tyrkiet, så er det givet, at Tyrkiet jo til den tid vil være et helt andet land end det, vi 

kender i dag, og som Dansk Folkeparti altid forholder sig til. Så vil de forhold, som Dansk Folkeparti med megen ret 

anfægter, nemlig være fortid.

Den tyrkiske regering har tilkendegivet, at den ønsker at sætte fart på EU-reformprocessen efter lokalvalget den 29. marts. 

Premierminister Erdogan har udnævnt en ny EU-chefforhandler, som kan koncentrere sig om EU-udvidelsesforhandlingerne 

og virke som en indpisker i reformprocessen, således at disse fejl og mangler bliver rettet hurtigere. Og det vil jo så 

forhåbentlig bidrage til at skabe et nyt momentum.

Ifølge AKP-regeringen selv vil et af de første tiltag efter lokalvalget være at skabe enighed om forfatningsændringer, og det 

kan vi jo kun tilskynde den tyrkiske regering til at gøre. EU er i løbende dialog med Tyrkiet, bl.a. i forbindelse med EU-

optagelsesprocessen. Danmark har også tætte bilaterale kontakter til landet, og under mit besøg i Tyrkiet sidste år 

drøftede jeg naturligvis bl.a. optagelsesforhandlingerne med udenrigsministeren, Babacan. Et af de punkter, jeg lagde vægt 

på, var vigtigheden af at få fart på reformprocessen, især reformer relateret til menneskerettighederne.

Lad mig så slå fast: Tyrkiets vej mod EU er lang og besværlig. Tyrkiet skal gennemføre en omfattende reformproces. Det 

centrale er, at Tyrkiet selv ønsker en tilnærmelse til EU. Det er også i både EU's og Danmarks interesse, at Tyrkiet udvikler

sig i retning af EU. Kommer landet igennem de nødvendige reformer, vil det være et helt andet land, end vi kender i dag. 

Men det vil tage mange år, før Tyrkiet når det punkt, og det vil først være til den tid, vi skal tage endelig stilling til et tyrkisk 

medlemskab af EU.

Her og nu har vi fokus på Tyrkiets tilnærmelse til EU og den tyrkiske reformproces, og det er en reformproces, vi alle, også 

Dansk Folkeparti, naturligvis må være interesseret i fortsætter og accelererer.
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Kl.11:53  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak til udenrigsministeren for besvarelsen.

Så går vi til forhandlingen, og den første, der får ordet, er hr. Morten Messerschmidt som ordfører for forespørgerne.
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Kl.11:53  
Kort bemærkning

Forhandling

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand. Hvorfor minder udenrigsministerens ord mig slående om Chamberlains betragtninger efter sin fredsaftale med

Hitler, peace in our time, troen på, at blot man har et papir, hvorpå der står fred, så får man fred? Det gør de, fordi det er 

præcis den samme situation, vi befinder os i med hensyn til den tyrkiske regering, som naturligvis alt andet lige er et noget

mere venligt stemt regime end det, som Chamberlain havde indgået en aftale med.

Man tror, hvis man skal blive i sprogbruget, på unifying i vores tid, på forening i vor tid med noget, som grundlæggende er 

fuldstændig uforeneligt. Og jeg undrer mig over, at udenrigsministeren næsten ikke, for ikke at sige slet ikke, svarer på den

del af forespørgslen, som handler om, hvorvidt Tyrkiet i øjeblikket bevæger sig bort fra EU eller i retning af EU. Han berører 

overhovedet ikke den islamiseringsproces, som i øjeblikket er i gang under AK-regeringen - ud over dommen fra højesteret. 

Udenrigsministeren berører selvfølgelig forfatningsændringen og siger, at den er positiv. Men er det ubetinget positivt, at AK-

regeringen som led i sit islamiske kvindesyn nu mener, at kvinder skal ind i en særlig bestemmelse i forfatningen, som 

handler om sådan særlig beskyttelsesværdige grupper, herunder børn, handicappede og lignende?

Er det i virkeligheden ikke et forslag, som ligger fuldstændig i forlængelse af det, vi for få år siden hørte fra samme Erdogan,

om sex uden for ægteskab, der også skulle være kriminelt, forudsat at man altså var gift med en anden? Det er fuldstændig

den samme islamiske tankegang, som vi her ser fra Erdogans parti, som når Erdogan udsteder censurforbud mod 

videnskabelige magasiner, der bringer et billede af Charles Darwin på forsiden, fordi han efter regeringens opfattelse har 

været grundlaget for den kreationisme, som man betragter som i strid med islam. Eller hvorfor nævner man ikke de 254 

journalister, som alene sidste år blev retsforfulgt af regeringen, heraf 44 alene efter den artikel 301, som udenrigsministeren 

nævner, men som det tyrkiske retsvæsen altså stadig væk forholder sig til, bruger, anvender, sigter og dømmer folk efter?

Tyrkiet er på vej væk fra EU. Man har ligestillet de islamiske og de sekulære skoler, når det kommer til optag på 

universiteterne. Man har fjernet det gamle forbud mod det islamiske hovedtørklæde, som går helt tilbage til kemalismens 

start, helt tilbage til tiden lige efter første verdenskrig. Man har på linje med det, der foregår i alle andre muslimske lande, 

valgt at forbyde restauranter at udskænke alkohol i 62 ud af Tyrkiets 81 provinser. Område for område minder Tyrkiet mere 

om det Mellemøsten, vi kender, end om det EU, vi nu engang er.

Derfor er vi i Dansk Folkeparti voldsomt skeptiske over for at fortsætte den optagelsesproces, man har sat i gang. Og vi 

insisterer på, at hvis man vil dette ideologiske projekt, må det i det mindste sikres, at befolkningerne får det endelige ord. 

Lige så vel som at præsident Sarkozy i Frankrig har lovet franskmændene en folkeafstemning, bør den danske regering 

også love danskerne, at hvis man fortsætter med dette hovedløse projekt, jamen så bliver det danskerne, der får den 

endelige afgørelse ved en folkeafstemning. Det er det eneste rigtige.

Jeg skal derfor her indledningsvis på vegne af Dansk Folkeparti fremføre følgende:

Forslag til vedtagelse 

»Folketinget konstaterer, at Tyrkiet med sit historiske, politiske og kulturelle baggrund afviger mærkbart fra de øvrige af 

EU’s medlems- og ansøgerlande. Endvidere konstaterer Folketinget, at Tyrkiet igennem de seneste år har gennemgået en 

udvikling væk fra det sekulære udgangspunkt, idet der henvises til forholdene for minoriteter, for ytringsfriheden, for 

ligestillingen og for demokratiet.

På den baggrund opfordrer Folketinget regeringen til i EU at modarbejde processen med henblik på optagelse af Tyrkiet i 

EU og kræver, at regeringen som led i en eventuel optagelse af Tyrkiet som medlem af EU udskriver folkeafstemning 

herom.«

(Forslag til vedtagelse nr. V 48).

Tak, formand.
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Kl.11:58  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak. Dette oplæste forslag til vedtagelse vil indgå i Folketingets videre forhandlinger.

Jeg skal her udsætte mødet. Mødet genoptages kl. 13.00.
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Kl.11:58  
Kort bemærkning

:

Mødet er udsat. (Kl. 11:58).

  

9

Kl.13:06  
Kort bemærkning

Forhandling

Formanden:

Mødet er genoptaget.

Vi er ved forhandlingen, og den næste ordfører under F 24 er hr. Michael Aastrup Jensen. Værsgo.

  

Vis alle (6) indlæg i denne gruppe
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Kl.13:07  
Ordfører

(Ordfører)

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg vil indledningsvis gerne have lov til at slå fast, at i spørgsmålet om Tyrkiets mulige optagelse i EU, er der faktisk 

opstillet en lang række helt specifikke krav, og før de er opfyldt, kan der på ingen måde blive tale om et tyrkisk EU-

medlemskab. Som det ser ud i dag skal tyrkerne flytte sig endog meget langt, hvis de på nogen måde skal gøre sig 

forhåbninger om at blive en del af Den Europæiske Union. Det er min og Venstres opfattelse, at Tyrkiet, som vi kender det i

dag, langtfra er parat til at blive en del af EU. Jeg vil godt have lov til at advare imod, at Dansk Folkeparti får lov til at kapre 

debatten for at gøre den til et spørgsmål om, hvorvidt Tyrkiet anno 2009 skal være EU-medlem. Det spørgsmål er jo 

fuldstændig uaktuelt.

Denne forespørgselsdebat er en ud af efterhånden mange debatter, hvor vi kan få lov til at høre på Dansk Folkepartis 

evindelige klagesang om, at EU er så og så dårligt, og at vi i virkeligheden ville være meget bedre tjent med en høj mur 

omkring Danmark, der kan holde omverdenen på behørig afstand. Det er som at høre en meget dårlig lp-plade, hvor 

pickuppen desværre er kørt fast i samme rille, og på pladecoveret blomstrer partiets spidskandidat til 

europaparlamentsvalget, en mand, der er så utilfreds med EU, at han partout må have et fast sæde i dets parlament. Vi 

befinder os med andre ord midt i hr. Morten Messerschmidts valgkamp, og her er spørgsmålet om Tyrkiet blot endnu et 

stykke valgflæsk, som han langer over disken til vælgerne.

Vi kan bruge Tyrkiet, men set i den sammenhæng er Tyrkiets behov for EU langt, langt større. Tyrkiet ligger som bekendt 

på grænsen mellem Europa og Asien. Af den grund har landet enorm strategisk betydning, især sikkerhedspolitisk, men 

også med hensyn til energiforsyning og handel i øvrigt. Samtidig indtager Tyrkiet en nøglerolle som diplomatisk bindeled 

mellem de stridende parter i Mellemøsten. Landet har bl.a. spillet en meget aktiv rolle i forsøget på at mægle mellem 

Syrien og Israel. Endelig er Tyrkiet en regional magtfaktor, der er med til at værne os og de øvrige lande i Mellemøsten mod

Irans islamiske terrorregime.

Men selv om Tyrkiet måske er lidt af en duks set i mellemøstlig sammenhæng, befinder landet sig stadig rigtig langt nede 

på den demokratiske skala. Der er meget langt op for overhovedet at nærme sig det niveau, som landet skal befinde sig på,

før et tyrkisk medlemskab af EU bliver realistisk. Listen over Tyrkiets fejl og mangler er alenlang, og Dansk Folkepartis 

ordfører har vi allerede hørt remse op af denne liste igen og igen, og det vil han sikkert gøre igen under debatten. Men jeg 

skal nok spare Tinget.

Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at vi i Venstre, eller for den sags skyld i EU generelt, vil se stort på Tyrkiets 

stribevis af brud på elementære menneskerettigheder eller er ligeglade med, at landet ikke efterlever internationale 

konventioner og aftaler - på ingen måde. Hvis Tyrkiet nogen sinde skal gøre sig forhåbninger om at blive en del af det gode 

selskab, skal tyrkerne og deres ledere virkelig lægge sig i selen, for de har meget, meget lang vej igen, før de er egnede til 

at blive lukket ind i varmen. Som jeg sagde indledningsvis, er EU’s principper klippefaste, dem kan der ikke forhandles om. 

På den baggrund vil jeg gerne på vegne af Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale

Venstre og Liberal Alliance fremsætte følgende:

Forslag til vedtagelse

»Folketinget bekræfter sin vedtagelse V 66 af 2. maj 2006.«

(Forslag til vedtagelse nr. V 49).

Hvis nu ikke alle tilstedeværende ved, hvad det egentlig var, vi vedtog i 2006, vil jeg gerne lige læse det op som en 

servicemeddelelse. Det var følgende:

»Folketinget konstaterer, 

- at forhandlingerne med Tyrkiet om medlemskab af Den Europæiske Union er indledt,  

- at grundlaget er Københavnskriterierne og en opstrammet og forsvarlig forhandlingsramme som fastlagt af Rådet for Den 

Europæiske Union på mødet den 3. oktober 2005, 

- at målsætningen er tyrkisk medlemskab af EU, men at forhandlingerne er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på 

forhånd, og hvor der også skal tages hensyn til EU's evne til at optage nye medlemmer (absorptionskapacitet). Folketinget 

opfordrer regeringen til fortsat at medvirke til at sikre en stram og forsvarlig forhandlingsproces med Tyrkiet.«
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Kl.13:11  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak. Vi har jo i formandskabet indført den praksis, at man ikke nødvendigvis læser et forslag til vedtagelse op, efter at 

ordføreren netop har læst det op - sådan har det jo været før - men for en god ordens skyld vil jeg gøre det her, for nu er der 

to oplæste forslag: det gamle og det nye. Jeg vil godt læse det op, for det er rimelig kort. Det, som Venstre, 

Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance har som

forslag til vedtagelse, lyder:

»Folketinget bekræfter sin vedtagelse V 66 af 2. maj 2006.«

Det er det forslag til vedtagelse, der indgår i de videre forhandlinger.

Der er ønsker om korte bemærkninger, og det er først hr. Morten Messerschmidt. Jo
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Kl.13:12  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Først må der være grund til at takke hr. Michael Aastrup Jensen om ikke andet så i hvert fald for hans opfindsomhed i 

forhold til at skrive ordførertaler. Under den tidligere debat hørte vi lidt om Morten Korch, og nu skal vi høre om hans lp-

samling. Jeg er da næsten glad for, at vi har begrænset det til to debatter i dag.

Dernæst vil jeg høre: Når nu man fra det her store flertal af partiers side vælger at trække en vedtagelse fra den 2. maj 2006

frem, altså en næsten 3 år gammel vedtagelse, vidner det så i virkeligheden ikke om, at man fra de partiers side 

overhovedet ikke interesserer sig for, hvad der foregår i Tyrkiet? For der er jo netop sket helt elementært graverende ting i 

Tyrkiet inden for de sidste 2-3 år. AK-partiet, altså regeringspartiet, er blevet kendt i strid med forfatningen, og der er en 

omfattende islamisering af samfundet i gang. Alle de ting vælger japartierne overhovedet ikke at tage stilling til, næ, man 

holder fast i det, man vedtog i 2006, og så kan alt det andet åbenbart være ligegyldigt.

  

13

Kl.13:13  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:13  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Nu tror jeg ikke, at Dansk Folkepartis EU-ordfører helt kan lægge mig i munden, at jeg ikke havde en rimelig skarp kurs 

over for et eventuelt kommende EU-medlemskab for Tyrkiet. Det var også derfor, at jeg som en servicemeddelelse læste 

vedtagelsen fra 2006 op, hvis nu nogen skulle have glemt den, for der siger vi jo, at det er en åben proces - resultatet er 

ikke givet på forhånd - at regeringen skal føre en stram og forsvarlig forhandlingsproces osv. 

Det er altså ord, hvor vi klart siger, at Københavnskriterierne skal opfyldes fra Tyrkiets side, at man generelt skal stramme 

op i forhold til demokratiske spilleregler osv. Det sagde vi allerede dengang, og det er der selvfølgelig ikke ændret ved; det 

mener vi stadig væk, og dermed har vi også sagt, at vi ikke mener, at Tyrkiet er i mål endnu. Og som jeg også sagde i 

ordførertalen, mener vi faktisk fra Venstres side, at der er rigtig lang vej til målstregen endnu.

Så er der selvfølgelig to måder, man kan gribe det an på: Skal vi så bare lade være med at tænke mere over det, eller skal 

vi prøve at holde dem på sporet og kæmpe for, at de når i mål? Det er det, vi lægger op til fra Venstres side.
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Kl.13:14  
Kort bemærkning

Formanden:

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:14  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Det kan jo ikke tages som udtryk for andet, end at Venstre åbenbart finder, at det der med, at et parti og en regering bliver 

kendt i strid med sit eget lands forfatning, i hvert fald ikke er væsentligt nok til, at man gider bruge et par minutter på at 

indskrive det i et forslag til vedtagelse. Det er da ganske tankevækkende. Noget så fundamentalt for et demokrati, som at 

ens regering overholder forfatningen, bør da indgå i de overvejelser, som man som EU-medlemsland gør sig, i takt med at 

Tyrkiet altså forhandler.

Så vil jeg spørge i forhold til det der mantra, vi hele tiden hører og sikkert vil høre fra alle de andre copy-paste-talere her 

efterfølgende, at selvfølgelig kan Tyrkiet først komme med, når landet overholder kriterierne: Hvilket europæisk land kan 

komme med, før de overholder kriterierne? For ellers giver det svar jo ikke nogen mening. Der er jo masser af europæiske 

lande, man ikke vælger at indlede optagelsesforhandlinger med, men hvis de alle sammen bare skal med, når de opfylder 

kriterierne, hvorfor skal man så forhandle med Tyrkiet og ikke med f.eks. Aserbajdsjan og Rusland?

  

17

Kl.13:15  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:15  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Nu er det jo sådan, vil jeg gerne sige til hr. Morten Messerschmidt, at Tyrkiet er et officielt kandidatland til EU; det er 

Aserbajdsjan ikke endnu, og det er i hvert fald en rimelig god grund til, at man ikke forhandler med Aserbajdsjan.

I forhold til Tyrkiets eventuelle kommende EU-medlemskab har vi jo klart sagt, at vi ønsker at holde dem på sporet i forhold 

til Københavnskriterierne og i forhold til, at de mangler at få ryddet op i nogle ting, bl.a. i forhold til spørgsmålet om deres 

domstole og i forhold til forfatningen. Det er vi jo fuldstændig enige om. Det er også derfor, jeg siger, at det simpelt hen ikke

kan nytte noget, at Dansk Folkeparti prøver at kapre en dagsordenen om, at vi fra Venstres side gerne vil have Tyrkiet med 

i EU anno 2009, for som jeg sagde i min tale: Det ønsker vi ikke. Vi vil have, at Tyrkiet skal opfylde en lang række krav, 

som de ikke er i nærheden af at opfylde endnu, før de kan komme med i EU. Et forsøg på at fjerne den fokus, som hr. 

Morten Messerschmidt prøver på, skal han ikke få held til.
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Kl.13:16  
Kort bemærkning

Formanden:

Så er der en kort bemærkning fra hr. Kamal Qureshi.
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Kl.13:16  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

Tak. Vi har jo fremsat et fælles forslag til vedtagelse, men jeg tror, at vi også er enige på afgørende områder, så jeg synes 

bare - når nu vi ikke fik lejlighed til at stille ministeren spørgsmål i første runde - at jeg gerne, for at få det på plads, vil 

spørge Venstres ordfører, om ikke Venstre vil kunne bekræfte sammen med SF, at den helt klare grund til, at vi støtter den 

her proces, er, at vi tror på, at Tyrkiets udvikling i retning af mere demokrati, bedre menneskerettigheder, bedre rettigheder 

for kvinder og andet fremmes i den her proces og ikke det modsatte.

Det, der er det helt bærende, er jo, at vi i modsætning til Dansk Folkeparti ikke bare er optaget af at ødelægge Tyrkiet, 

men faktisk er optaget af, hvordan vi fremmer den udvikling i Tyrkiet, som kan gøre, at Tyrkiet netop kan virke som den bro, 

der bliver nævnt i ordførerens tale.
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Kl.13:17  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:17  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg kan kun være fuldstændig enig med spørgeren og sige, at det helt klart er vores vurdering, at det, at vi så at sige holder

dem på sporet - som jeg har nævnt et par gange - i forhold til optagelsesforhandlingerne, i forhold til at der hele tiden er en 

undersøgelse af, om de opfylder de forskellige kriterier, at vi arbejder for, at de kommer i en meget mere demokratisk 

retning, og holder regeringen fast på de løfter, den har givet i forhold til EU, er markant bedre, end at vi kommer og siger: 

Nej, vi mener ikke, at Tyrkiet overhovedet er en del af Europa. For så kan det da gå rigtig galt.

Her taler vi altså om et land, som har en kæmpe militærstyrke, et land, som i dag i mit billede i en eller anden grad er med 

til sammen med Israel at være duksedrengen i Mellemøsten. Og det kan altså gå gruelig galt, hvis ikke vi kan holde dem 

på sporet og så at sige hele tiden sige: I kan godt nå målet, hvis I opfylder de her forskellige krav. Så jo, jeg er meget enig.
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Kl.13:18  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Kamal Qureshi.
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Kl.13:18  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

De her korte bemærkninger behøver jo ikke nødvendigvis være spørgsmål, så jeg vil benytte lejligheden til at sige, at set 

gennem SF’s briller er der jo ikke nogen tvivl om, at det er helt klart, at vi ser en proces i Tyrkiet. Går man tilbage til det 

tidspunkt, hvor processen startede i Tyrkiet, og det er jo længere tilbage end i 2005, er der ingen tvivl om, at Tyrkiet har 

bevæget sig i en retning med mere respekt for menneskerettighederne. De grupper i Tyrkiet, som ønsker den her proces, 

bliver styrket af et europæisk samarbejde og bliver styrket af, at Tyrkiet er med i en lang række projekter, 

menneskerettighedsprojekter, kvinderettighedsprojekter, demokratiprojekter m.m. Tyrkerne er med i de internationale 

konferencer, og deltager også i langt hovedparten, hvor de personer og de grupper bliver styrket.

Så det ville være en skadelig udvikling for Tyrkiet, hvis vi skulle vælge den linje, som Dansk Folkeparti lægger op til, og 

skubbe tyrkerne fra os. Det, der er det helt centrale, det helt afgørende og det, tyrkerne har brug for, er, at vi er der, at vi 

hjælper dem, og at vi er med til at fremme udviklingen i det rigtige spor.
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Kl.13:19  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:19  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg er enig i, at vi heldigvis har set visse positive skridt fra Tyrkiets side. Jeg må så til gengæld sige, at jeg også synes, at 

vi har set tilbageskridt fra Tyrkiets side. Der må jeg give hr. Morten Messerschmidt ret i, at vi også har set episoder, som 

jeg i hvert fald absolut ikke syntes var pæne. Derfor er det også vigtigt for mig at understrege, at det Tyrkiet, som vi fra 

Venstres side gerne ser får EU-medlemskab, ikke er et Tyrkiet anno 2009, for der er altså lang vej endnu. Men som 

spørgeren klart var inde på, kan Tyrkiet jo kun komme i mål, hvis og såfremt Tyrkiet er på sporet, og derfor er det vigtigt, at 

vi holder dem på sporet.
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Kl.13:20  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe for en kort bemærkning.

  

28

Kl.13:20  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Når jeg påhører de her debatter om Tyrkiets mulige optagelse i EU, så er der en ting, der altid undrer mig, og det er bl.a. hr.

Michael Aastrup Jensens tidshorisont. Det er altså, som om historien kun er et øjeblik, der venter på det næste øjeblik, og 

det er rigtigt, at det er sådan med historien i forhold til Vorherre, men hr. Michael Aastrup Jensen kunne dog godt have en 

anden tidshorisont.

Der bliver hele tiden sagt, at det slet ikke er i dag, og at det slet ikke er i 2009, at Tyrkiet skal optages, men altså, 

Muhammed er ca. 1.500 år gammel, og islamismen er lige så gammel. Så har vi i årene efter første verdenskrig oplevet et 

tilbageslag for islamismen med Kemal Atatürks reformer, og nu går det den modsatte vej igen, som om Kemal Atatürk 

næsten ikke havde eksisteret… 
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Kl.13:21  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Vi skal lige have spørgsmålet.
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Kl.13:21  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Ja, spørgsmålet - det forundrede spørgsmål - er: Hvad er det for en tidshorisont? Er det 30 år, der vil gå, inden Tyrkiet kan 

optages, eller er det 100 år, og kunne man så ikke lige lade det ligge lidt og vente med at snakke om det?

  

31

Kl.13:22  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:22  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Altså, jeg kan ikke sætte en tidsgrænse ind og sige, at det bliver om x antal år, at Tyrkiet kan blive medlem af EU, for som

jeg har slået fast, skal Tyrkiet opfylde en lang række kriterier, som de ikke er i nærheden af at opfylde endnu. Og hvornår 

de så gør det, beror selvfølgelig på de forhandlinger, der er mellem EU på den ene side og Tyrkiet på den anden side. Jeg 

er selvfølgelig forhåbningsfuld, med hensyn til at vi kan komme det nærmere, at det kan storme fremad, men det er jo også 

vigtigt at slå fast, at det forslag til vedtagelse, som vi forhåbentlig bekræfter med en afstemning her senere, også klart siger,

at det er en åben proces, hvor resultatet ikke er givet på forhånd.

Så det vil sige, at det altså er sådan, at det ikke bare er en gratis omgang for Tyrkiet. Hvis ikke Tyrkiet opfylder de 

forskellige kriterier, der er, kan Tyrkiet ikke blive medlem af EU. Derfor er det også vigtigt, at Tyrkiet spiller med på den her 

bane.
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Kl.13:23  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.13:23  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jo, men hvis jeg nu fik den originale idé at foreslå her i Folketinget, at Saudi-Arabien skulle optages i EU, så ville det 

formentlig støde på forskellige indvendinger, og en af de absolut relevante ville være, at Saudi-Arabien er et islamisk 

diktatur. Og så ville hr. Michael Aastrup Jensen sige, at det jo var en proces, der gik over tid, og at alle 

Københavnskriterierne skulle være opfyldt, før vi kunne optage Saudi-Arabien.

Ærlig talt, er det da ikke nogle mærkelige luftkasteller og en mærkelig mangel på fornemmelse for, hvor uendelig langsomt 

historien bevæger sig?
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg kan berolige hr. Jesper Langballe med, at vi fra Venstres side ikke vil arbejde for, at Saudi-Arabien bliver medlem af EU.

Det er jo så dermed også sagt, at jeg mener, at Tyrkiet er et kandidatland, og at Tyrkiet selvfølgelig skal opfylde en lang 

række kriterier, for at det kan blive medlem. Det har jeg efterhånden sagt mange gange nu, men alligevel prøver man at 

skyde os i skoene, at - som jeg hørte det fra hr. Morten Messerschmidt tidligere - hvis det stod til os, ville Tyrkiet komme 

med i nærmeste fremtid.

Jeg har altså sagt rimelig klart i min tale, at der er lang vej endnu, før Tyrkiet kommer i mål, men som vi også talte om før, 

er det, at vi holder dem på sporet og holder dem på en demokratisk vej, bedre end alternativet.

  

37

Kl.13:24  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Så er det fru Yildiz Akdogan, Socialdemokratiet.
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Kl.13:25  
Ordfører

(Ordfører)

Yildiz Akdogan (S):

Et uddannelsessystem, der fungerer under en religiøs administration, censur på bøger, dødsstraf, skilsmisse ikke tilladt, 

prævention og abort ikke tilladt, kvinder i den offentlige sektor må opgive deres arbejde i tilfælde af et ægteskab, 

kriminalisering af homoseksuelle - disse var punkter i en forfatning, som også gjorde krav på nabostatens territorium. Men 

den her forfatning er ikke den tyrkiske. Det er en forfatning, der var den irske før 1973. Det får en til at tænke og ikke mindst

stille spørgsmålet: Kan det virkelig passe? Ja, det kan det. Men Irland er heldigvis nået langt siden, bl.a. takket være EU 

og de krav, man har stillet fra fællesskabets side til de enkelte medlemslande.

Men spørgsmålet i dag drejer sig om Tyrkiet, og spørgsmålet er så, hvad der sket, siden dette land blev kandidatland i 

1999. Tyrkiet har først og fremmest forpligtet sig til at opfylde Københavnskriterierne. Allerede 2 år efter, dvs. i 2001, 

lancerede den daværende koalitionsregering sin første reformpakke, der prikkede hul på en række tabuer i tyrkisk politik - 

tabuer, som gjorde op med militæret, mindretalsspørgsmålet og menneskerettighederne generelt.

I 2002 fik landet så sin nuværende konservative, religiøse regering, også kendt som AKP-partiet. Trods skeptikernes frygt 

for en islamisering af det sekulære Tyrkiet, kan man med rette spørge, hvad der er sket rent reformmæssigt under den her 

regering. Hvis jeg skal fremhæve nogle af de konkrete udviklingsprocesser, kan jeg nævne nogle enkelte, og det lyder 

sådan her:

Den meget kritiserede forfatning fra 1982, der blev til efter militærkuppet, har været og er under stor forandring og 

reformproces, og en tredjedel af forfatningen er bl.a. ændret. Dødsstraffen er afskaffet. Den politiske situation i Tyrkiet er 

meget mere stabil end tidligere, og militærets indblanding i det politiske liv er begrænset væsentligt. Bl.a. har militæret blot

en rådgivende rolle i dag. Mindretalsrettigheder er forbedret væsentligt. F.eks. er det i dag tilladt, at det kurdiske mindretal 

kan få lov til at se kurdisk tv 24 timer i døgnet. Kvindernes ligestilling er forbedret markant, bl.a. via ægteskabsloven og den 

reviderede straffelov. Vold mod kvinden tages meget mere alvorligt fra myndighedernes side, og der er nultolerance over for 

æresrelaterede drab, heldigvis. Religiøse mindretal har fået lettere ved at komme frem og ytre sig til pressen og i det 

offentlige rum generelt. Der er også indført en nultolerancepolitik mod tortur og mishandling i fængslerne.

Så langt, så godt. Men er alt så fryd og gammen i Tyrkiet? Nej, Tyrkiet har stadig lang vej med hensyn til at implementere 

alle reformer, og selv om optagelsesforhandlingerne blev indledt officielt i 2005, mangler landet stadig væk 33 ud af de 35 

lovpakker, som landet skal gennemføre. Spørgsmålet er så, når nu et kandidatland, som, siden det blev grundlagt i 1923, 

har sat den europæiske statsdannelsesmodel som sit forbillede og trods sin muslimske baggrund har formået at bygge et 

parlamentarisk system op med frie valg og et ønske om at være en del af det europæiske fællesskab: Skal dette land 

holdes ude? Eller skal man holde det fast i den reformproces, det er i gang med?

For os Socialdemokrater er svaret ret enkelt. Tyrkiet er en vigtig samarbejdspartner for EU, og landet spiller også en vigtig 

rolle i NATO, som vi har set på det seneste, og kan også være en god rollemodel for andre muslimske lande. Derfor skal 

man holde den tyrkiske regering fast på det løfte om reformer. Vi ved, at medlemskab ikke er på tale i morgen eller de 

næste mange år frem, ligesom vi ved, at bolden ligger hos tyrkerne, hvad reformprocessens hastighed angår. Derfor mener 

vi heller ikke, at døren skal lukkes for Tyrkiet eller andre lande, der måtte ønske at forpligte sig til kravene om kriterierne fra 

EU's side. Vi skal derimod holde fast i en stram og ansvarlig forhandlingspolitik, hvad enten det gælder Tyrkiet eller andre 

kandidatlande.

Vi støtter den af Venstres ordfører fremsatte udtalelse.
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Kl.13:29  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:29  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Tak for betragtningerne. Jeg tror bare, jeg vil nøjes med at spørge - nu hvor fru Yildiz Akdogan altså tilslutter sig det forslag 

til vedtagelse tilbage fra midten af 2006 - om hun ikke isoleret betragtet kan se det som et problem, at den regering, som 

EU i øjeblikket forhandler med, er blevet kendt forfatningsstridig ved Tyrkiets forfatningsdomstol og altså har fået straffe 

derefter, det vil sige fået nedsat sit statstilskud osv.

Gør det ikke bare for nogle Socialdemokrater, at man måske lige tænker sig om en ekstra gang, inden man går ud og råber

juhu over den forhandlingsproces, som jeg forstår, at fru Yildiz Akdogan er en varm tilhænger af?
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Yildiz Akdogan (S):

For det første mener jeg ikke, at jeg råbte juhu. For det andet vil jeg også sige, at AKP-partiet heldigvis ikke blev lukket.

I min indledning refererede jeg til et land, der engang havde nogle regler, der kan få os til at ryste på hovedet i dag - Irland. 

Men situationen en anden i dag. Og som jeg også sagde i min tale, er det spørgsmålet om en reformproces. Bolden ligger 

hos tyrkerne, det gør hastigheden også. Så skulle vi ikke lige vente og se, hvordan og hvorledes det går, inden vi på forhånd

dømmer dem ude?
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg synes, det er en ganske fortrinlig argumentation, der givetvis fortjener optryk i flere årbøger, når året udrinder. Altså, det

forhold, at Irland på 35 år har reformeret sig, gør, at så må Tyrkiet sandelig da også kunne. Det synes jeg er fantastisk. Jeg

vil i hvert fald huske det længe, tror jeg. Jeg vil sige, at det unægtelig også letter argumentationen for Socialdemokraterne 

på en lang række andre områder, hvis man kan pege på et eneste område, hvor der har været en udvikling, og så sige: 

Jamen så kan alle andre også. Jeg vil sige: Enfoldigheden leve! Og så må folk uden for huset her jo selv dømme.

Men jeg vil egentlig bare gerne have svar på mit spørgsmål. Gør det overhovedet ikke indtryk på fru Yildiz Akdogan eller på 

Socialdemokratiet som sådan, at den regering, man forhandler med, ved den tyrkiske forfatningsdomstol har fået kendt sit 

virke og sit program i strid med forfatningens grundprincipper?
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Kl.13:31  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:31  
Kort bemærkning

Yildiz Akdogan (S):

Tak for det. Jeg ved ikke, om ordføreren selv er klar over det, men faktisk lavede vi en stor big bang-udvidelse i 2004, hvor vi 

fik ti nye lande med i EU, og så fik vi to andre nye lande, og mig bekendt har de her lande reformeret sig ret så meget og er

blevet ret velfungerende demokratiske stater. Så, ja, det tog 35 år for Irland, det tog gennemsnitlig 10 år for de central- og 

østeuropæiske lande. Det kan være, at det måske tager 20 år for Tyrkiet - hvem ved? Men processen er sat i gang. 

Så vil jeg lige spørge hr. Morten Messerschmidt, der er så skeptisk over for, hvad der foregår i Tyrkiet: Har hr. Morten 

Messerschmidt været i Tyrkiet? Europaudvalget var jo på en studietur for netop at gå ind og se på, hvad der sker, og 

hvordan reformprocesserne ser ud, og vi snakkede både med civilsamfundet, de politiske partier og forskellige andre 

interessegrupper. Det kunne måske have gavnet hr. Morten Messerschmidts indsigt i forhold til, hvad der foregår, hvis han 

nu havde deltaget i den her studietur.
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Kl.13:32  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger, og næste ordfører er fru Hanne Agersnap, Socialistisk Folkeparti.

  

Vis alle (10) indlæg i denne gruppe

48

Kl.13:32  
Ordfører

(Ordfører)

Hanne Agersnap (SF):

Jeg vil gerne takke for ministerens redegørelse, som jeg synes klart viste, at der stadig væk er væsentlige udeståender og 

udfordringer på mange områder i samarbejdet, men at den grundlæggende holdning også er, at det er vigtigt, at vi fortsætter

forhandlingsstrategien.

I SF undrer vi os over, at forespørgerne - i hvert fald sådan som forespørgslen er formuleret - kun er interesserede i forholdet

mellem islamiske og sekulære kræfter. Det, som vi synes er det særlig interessante, er forholdet mellem de demokratiske 

og de udemokratiske kræfter, herunder forholdet til mindretal, bl.a. kurderne, hvor det er vigtigt, at vi får en udvikling mod et 

mere pluralistisk demokrati.

Det er vigtigt, at EU fortsætter forhandlingerne med optagelse for øje, fordi det bl.a. er på den måde, vi får fremmet 

udviklingen mod det pluralistiske demokrati og mindretalsbeskyttelse, og fordi det er vigtigt for både EU og Tyrkiet at få 

styrket samarbejdet og i sidste ende nå frem til optagelse.

SF støtter de rammer for optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet, som vi vedtog tilbage i 2006. Her konstaterede 

Folketinget, at forhandlingerne med Tyrkiet er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på forhånd, men at målet dels er 

optagelse, dels at Tyrkiet skal opfylde de samme krav som alle andre nye medlemslande, herunder Københavnerkriterierne.

De seneste år er den positive reformproces, som blev startet i Tyrkiet i 2003, gået i stå. Det er vigtigt, at vi fortsætter med 

at presse på og få Tyrkiet tilbage på reformsporet, få bremset den øgede polarisering i det tyrkiske samfund og sikret 

pluralisme og mindretalsrettigheder. De demokratiske kræfter vokser i Tyrkiet, og de kræfter skal vi støtte ved at fortsætte 

forhandlingerne med optagelse som mål.

Ministeren nævnte, at et af problemerne i forhandlingerne med Tyrkiet er manglende accept af Ankaraprotokollen, altså at 

Tyrkiet ikke kan acceptere toldunion og transport- og havnesamarbejde med Cypern. Forholdet til Cypern og Grækenland 

fortsætter med at spænde ben for optagelsesforhandlingerne, og vi mener, at EU har en stor del af ansvaret for den 

hårdknude, forhandlingerne er havnet i. Den tyrkiske premierminister accepterede i sin tid FN's plan for en løsning af 

konflikten på Cypern, men græsk-cyprioterne forkastede planen. Alligevel valgte man at optage et delt Cypern i EU, og det 

er nu en af barriererne i forhandlingerne.

Det er vigtigt at holde fast i, at udsigten til EU-medlemskab giver den tyrkiske befolkning tro på fremtiden. Men både EU’s 

vaklen og de nyere processer i Tyrkiet har været med til at sætte reformprocessen i Tyrkiet i stå, og det er uheldigt for 

begge parter ud fra både et sikkerhedspolitisk, kulturelt og demokratisk synspunkt. Vi har brug for Tyrkiet som bindeled til 

Mellemøsten, til konstruktiv dialog med Tyrkiets moderate islam og til at skabe robust økonomi og velfærd i Europa. Tyrkiet

har allerede siden 1963 haft privilegeret medlemskab af først EF og nu EU, så man kan jo ikke tilbyde Tyrkiet en 

mellemting. Nu er det fuldt medlemskab, vi forhandler om.

SF støtter flertallets forslag til vedtagelse, som jo ikke er en genopfindelse af den dybe tallerken, men fastholder os ved den

vedtagelse, der blev vedtaget i maj 2006.
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Kl.13:36  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Der er et par korte bemærkninger, og den første er fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:36  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Fru Hanne Agersnap nævnte jo mange spændende emner i sit indlæg, og jeg vil bare stille spørgsmål til ét område.

Fru Hanne Agersnap nævnte forsøget på at genforene Cypern, altså få afsluttet den ulovlige besættelse at Nordcypern 

siden 1974 og genforene den med den græsk-cypriotiske del. Jeg forstår det sådan, at SF synes, det ville være 

fuldstændig naturligt, hvis græsk-cyprioterne skulle overdrage den besatte del af landet til tyrkerne. Det var i hvert fald 

sådan, jeg udlagde det, og kan fru Hanne Agersnap sige noget om, hvad det er for nogle dele af aftalen, hun finder er særlig

fornuftige?

Det er jo velkendt, at græsk-cyprioterne syntes, det var træls, at de skulle dele deres nationalbankreserver, og at det var 

træls, at man skulle have en fælles beslutningsprocedure, som gjorde, at hver del af øen ville få lige 

beslutningskompetence ved ny lovgivning, og at man skulle dele præsidentmagten og alle de ting. Men kunne fru Hanne 

Agersnap prøve at uddybe, hvordan hun ser på nogle af de elementer i aftalen, som hun åbenbart mener er så fantastisk?
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg mener, det er vigtigt, at den løsning af Cypernproblemet i FN-regi, der blev forsøgt, bliver fastholdt, så problemet ikke 

fortsat er en barriere for udviklingen af EU. Jeg kender ikke historien så godt, at jeg kan sige, hvad forsøget præcis faldt på,

men det er uheldigt, at processen ikke er genoptaget, så vi får forhandlingerne i FN-regi og får løst problemerne, for det vil 

fortsat være en barriere for Tyrkiets optagelse, hvis samarbejdet med Cypern bliver blokeret.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jamen forstå mig ret. Jeg kan sagtens forstå, at man som socialist kan have den tilgang til spørgsmålet, at når halvdelen af

et land bliver besat af fremmede tropper, er det selvfølgelig de besatte, som udgør problemet. Det er jo et velkendt 

socialistisk synspunkt, vi har set det siden 1917 og frem til 1989 som et ganske anerkendt dogme, men jeg er bare 

overrasket over at se, at vi også i hr. Villy Søvndals nyreformerede socialistparti finder denne relativt totalitære tilgang til 

folkeretten. Men lad det ligge.

Et andet spørgsmål, som jeg synes det må være centralt for SF at svare på, er spørgsmålet om den folkelige deltagelse. Vi

har jo flere gange hørt folk fra SF insinuere, at man er tilhænger af folkeafstemninger, f.eks. forud for Lissabontraktaten, så 

derfor vil jeg gerne høre, om SF støtter Dansk Folkepartis forslag om, at uanset hvordan man kommer videre med 

forhandlingerne med Tyrkiet - men at man ønsker det - kan processen ikke afsluttes, i hvert fald ikke i Danmark, uden at 

danskerne høres ved en folkeafstemning. Er det et forslag, som socialisterne kan støtte?
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Kl.13:39  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:39  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Det kan vi ikke støtte, for det er ikke alle spørgsmål, der egner sig til en folkeafstemning. Forhold, der angår danskere, kan 

egne sig, men et EU-spørgsmål om optagelse af et nyt land egner sig ikke til en folkeafstemning. Vi mener, at det at sikre,

at Københavnerkriterierne opfyldes, er meget mere egnet som grundlag for beslutning om en optagelse.
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Kl.13:40  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe for en kort bemærkning.
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Kl.13:40  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Når man selv opfinder de historiske problemstillinger, man skal diskutere, så går det hele jo meget nemmere. Fru Hanne 

Agersnap undrede sig over, at hr. Morten Messerschmidt kun skelnede mellem sekulære og islamiske kræfter og ikke 

mellem demokratiske og udemokratiske kræfter. Jamen det er jo, fordi tyrkerne selv gør det. Det er jo sådan, de selv ser på

det, uanset på hvilken side af gærdet de står. Kemal Atatürk ville i 1920'erne skabe en sekulær nationalstat, hvilket er 

noget højest uislamisk. Og nu går det den modsatte vej. Nu vil Erdogan og Gül skabe en islamisk stat.

Men det er jo den modsætning, der tæller i Tyrkiet. Kemal Atatürk var så vist ikke nogen mønsterdemokrat, men den 

sekulære stat var hans hjertebarn. Men det, tyrkerne finder grundvæsentligt i den her sammenhæng, synes fru Hanne 

Agersnap altså er ligegyldigt.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Ja, for os er de vigtigste principper hensynet til, om det er demokratisk eller udemokratisk. Jeg anerkender, at 

diskussionen måske går på en anden led i Tyrkiet, men samtidig er der både demokratiske og udemokratiske tendenser på

begge sider, både i de islamiske bevægelser og i de sekulære bevægelser. Så jeg mener, at vi, hvis vi skal vurdere 

udviklingen i Tyrkiet, skal vurdere styrken af de demokratiske processer på begge sider.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jamen er det ikke faldet fru Hanne Agersnap ind, at der er en sammenhæng, som simpelt hen går på, at den sekulære 

nationalstat i modsætning til den religiøse stat er en forudsætning for demokratiet, og at når Tyrkiet i øjeblikket bevæger 

sig, ikke gradvist, men faktisk efterhånden i fuld galop imod en øget islamisering, så bevæger Tyrkiet sig faktisk dermed 

automatisk væk fra demokratiet?
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Nej, det er den sammenhæng, jeg ikke accepterer. Jeg mener, at det, der er vigtigt, er, at vi ser på de demokratiske 

kræfter, hvad enten de er islamiske eller sekulære, og vurderer styrken af de demokratiske kræfter. I den sekulære 

bevægelse er der udemokratiske kræfter, ligesom der er i den islamiske bevægelse.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Martin Henriksen for en kort bemærkning.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Martin Henriksen (DF):

Tak. Det var, fordi jeg bemærkede, at fru Hanne Agersnap sagde, at det her spørgsmål ikke egnede sig til en 

folkeafstemning i Danmark, fordi det ikke havde indflydelse på danske forhold. Men der vil jeg bare høre, om ikke fru Hanne 

Agersnap altså godt kan se, at det alligevel har det. For hvis vi kigger på den udvidelse, der har fundet sted imod øst, så 

har den jo eksempelvis medført en indvandring til Danmark fra de østeuropæiske lande. Derfor er det jo også nærliggende 

at tro, at såfremt Tyrkiet kom med i EU, ville det også medføre en øget tyrkisk indvandring til Danmark.

Jeg vil bare høre, om det ikke kunne give anledning til, at man så ville mene, at det også var et forhold, som danske 

vælgere kunne få lov til at tage stilling til.
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Kl.13:43  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:43  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

I sidste instans har alle internationale spørgsmål og samarbejder, Danmark indgår i, vel relevans for forhold i Danmark. Men

det er et spørgsmål om, hvorvidt det er af den karakter, at alle betingelserne og forudsætningerne omkring optagelse vil 

kunne forklares i Danmark. En folkeafstemning om det her spørgsmål i Danmark vil hurtigt blive en folkeafstemning for eller 

imod EU, og det ville være svært at fastholde fokus, når fokus er på optagelse af et andet land.
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Kl.13:44  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Martin Henriksen.
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Kl.13:44  
Kort bemærkning

Martin Henriksen (DF):

Der er jeg uenig. Jeg tror ikke, at en folkeafstemning i Danmark vil blive til et spørgsmål om for eller imod EU. Jeg tror, at 

det vil være en folkeafstemning for eller imod risikoen for en stor tyrkisk indvandring til Danmark. Det er jo meget reelt at 

spørge danskerne om det. Det synes jeg da i hvert fald det er, for Tyrkiet er et stort land, og kommer Tyrkiet med i EU, vil 

det få meget indflydelse, fordi det er et stort land. Qua sin befolkningssammensætning og sin størrelse vil det få meget 

indflydelse, specielt hvis Lissabontraktaten bliver vedtaget.

Derfor har det jo dels stor indflydelse på det, som man politisk beslutter i EU, som har konsekvens for Danmark, og dels vil

det også have effekt, hvis Tyrkiet f.eks. kom med i Schengen - fri bevægelighed ind over grænserne; at man kommer ind og

får fuld gavn af den fri bevægelighed. Det vil jo i den grad være et spørgsmål, om danskerne tør løbe risikoen for en stor 

tyrkisk indvandring til Danmark.

Hvis Socialistisk Folkeparti ikke mener, at der er noget at være bekymret for, kan man vel godt gå ud og argumentere for 

eller imod de synspunkter, man har, og så lade det være op til vælgerne i sidste ende at beslutte, om de synes, det er den 

rigtige vej at gå eller ej.
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Kl.13:45  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:45  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg vil godt sige, at vi ikke er bange for vælgerne. Vi kan sagtens gå ud og argumentere, men problemet er, om vi får en 

debat, der afspejler det afstemningstema, der bliver. For det kan blive sådan en trussel om en kæmpe indvandring, altså 

forskellige vurderinger af fremtiden, som vil være svære for befolkningen at vurdere på baggrund af sådan en 

optagelsestekst. F.eks. gælder det for de lande, vi senest har optaget, at Schengen jo er udskudt, og at der er betingelser 

kombineret med optagelserne. Det vil blive svært at vurdere, og så vil det blive sådan en slags: »hvem tror det ene, hvem 

tror det andet-kampagne.« Den kan være svær at få til at blive frugtbar.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Søren Krarup for en kort bemærkning.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg havde i søndags den spændende oplevelse at være inviteret til et møde hos Radikal Ungdom, hvor jeg diskuterede 

forsvarspolitik med hr. Morten Helveg Petersen. Det var meget hyggeligt og fredeligt, men på et tidspunkt kom vi naturligvis 

til at tale en del om Afghanistan, dvs. om muligheden for at Danmark med sin indsats dér kunne skabe et demokrati, hvad 

jeg betvivlede. Jeg får lyst til i forlængelse af det, fru Hanne Agersnap har sagt hidtil, at spørge hende: Vil fru Hanne 

Agersnap fortælle mig, om der findes noget muslimsk demokrati i denne verden?

  

75

Kl.13:46  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg kan ikke stå her på talerstolen og i tankerne gennemgå alle lande, men det kan godt være, at Tyrkiet er det nærmeste,

vi kommer. Jeg må indrømme, at jeg ikke lige kan få tænkt det igennem i denne pressede situation.
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Kl.13:47  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Søren Krarup.
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Kl.13:47  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Så vil jeg være så fræk at fortsætte med den spændende debat med de radikale unge mennesker, for der blev Tyrkiet 

nemlig også nævnt som eksempel på et demokrati, og der var jeg altså også så fræk at spørge dem: Kender I noget til 

Kemal Atatürk? Kender I noget til det, han foretog med Tyrkiet i 1923? Det var nemlig nok, kan man sige, et sekulært 

styre, men det var et militærdiktatur, dvs. at der var en ophævelse af enhver form for demokrati. Det havde aldrig eksisteret i

Tyrkiet, og det kom i hvert fald ikke til at eksistere i 1923. Og det eksisterer jo for så vidt heller ikke i dag.

Forholdet er jo, at 98 pct. af Tyrkiets befolkning er muslimer, og dog skal de af militærdiktaturet hensættes i en tilstand, 

hvor de ikke må have lov til at udtrykke det. Vil fru Hanne Agersnap ikke give mig ret i, at Tyrkiet heller ikke er noget som 

helst eksempel på et demokrati?
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Det er i hvert fald ikke et demokrati, som jeg ønsker det. Der mangler pluralisme, der mangler ytringsfrihed, 

menneskerettigheder; der er en masse problemer, som bl.a. er nogle af dem, man sætter op i processen og i debatterne 

med EU-Kommissionen med henblik på optagelse, sådan at Tyrkiet netop kan udvikle sig til det pluralistiske demokrati, 

som medlemsstaterne i EU er.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så har hr. Per Clausen bedt om en kort bemærkning.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Per Clausen (EL):

Jeg vil bare spørge fru Hanne Agersnap, om hun ikke er enig med mig i, at forsøget på at opstille en hovedmodsætning 

mellem de sekulære og de islamistiske i forhold til Tyrkiet jo netop skygger for den interessante debat, hr. Søren Krarup 

prøvede at rejse her til sidst, nemlig om, hvorvidt der foregår en demokratisk udvikling eller ej i Tyrkiet? Det, vi burde 

diskutere og interessere os for, burde jo være, hvordan vi udviklede demokratiet, hjalp de demokratiske kræfter i Tyrkiet 

med at udvikle demokratiet.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jo, og mange tak til spørgeren, fordi han formulerer det så pænt. Jeg prøvede netop at sige, at jeg synes, vi skal fokusere 

på, hvor de demokratiske bevægelser, de demokratiske holdninger er i Tyrkiet, og ikke på, hvor de islamiske og sekulære 

bevægelser er.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Næste ordfører er fru Helle Sjelle fra De Konservative.
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Kl.13:49  
Ordfører

(Ordfører)

Helle Sjelle (KF):

Det er jo ikke første og det er nok heller ikke sidste gang, vi på foranledning af Dansk Folkeparti skal diskutere et eventuelt 

tyrkisk medlemskab af EU. Der skal jo holdes liv i valgkampen, i hvert fald frem til juni måned, hvor der er valg til Europa-

Parlamentet. Men så kan man i hvert fald håbe, at det i det mindste stilner af derefter.

Jeg skal så også endnu en gang takke for anledningen til at gøre rede for Det Konservative Folkepartis holdning til den her 

sag.

I 2005 indledte EU optagelsesforhandlinger med Tyrkiet. Forud var gået mange års forberedelser og reformer i Tyrkiet, der 

ansøgte om medlemskab af EF allerede i 1987. Reformarbejdet går dog endnu flere år tilbage. Allerede i 1963 underskrev 

de seks EF-lande og Tyrkiet Ankaraaftalen. Den betød, at Tyrkiet skulle tilpasse sig EU’s indre marked, bl.a. ved at 

tyrkiske arbejdstagere under bestemte vilkår fik lov til at arbejde i de daværende EF-lande. Tyrkiet har altså længe 

orienteret sig mod EF og nu mod EU, hvilket har været årsag til betydelige ændringer af det tyrkiske samfund. Det er også 

sket i løbet af de her år.

Men der er slet ikke for os Konservative nogen tvivl om, at der endnu er langt igen for Tyrkiet. Københavnskriterierne er det 

væsentligste grundlag, som Kommissionen løbende vurderer Tyrkiet ud fra. Helt overordnet er der tre kriterier, nemlig det 

politiske, det økonomiske og kriteriet om overtagelse af EU’s samlede regelsæt. Det politiske kriterium kræver demokrati, 

retsstat, menneskerettigheder og beskyttelse af mindretal. Som nævnt af udenrigsministeren tidligere vurderer 

Kommissionen, at Tyrkiet i tilstrækkelig grad opfylder det kriterium. Alligevel er der dog i høj grad - og det vil jeg gerne slå 

fast - plads til forbedringer. Ytringsfrihed og religionsfrihed er gode eksempler på rettigheder, som endnu ikke beskyttes 

kompromisløst i det tyrkiske samfund. Det vil kræve en holdningsændring, som EU kan være med til at fremme.

I 2006 har EU også kritiseret Tyrkiet for ikke at leve op til det økonomiske kriterium. Det skyldtes stridighederne om 

Cypern, der har fået Tyrkiet til ikke at udvide toldunionen med EU til også at omfatte de nye medlemslande. EU’s kritik er 

ikke blot snak, men er blevet fulgt op af sanktioner. Dele af optagelsesforhandlingerne er simpelt hen stoppet, indtil EU i år 

vil genoverveje dem.

Det er altså efter vores opfattelse indlysende, at Tyrkiet mangler at levere en lang række resultater, før et medlemskab kan 

komme på tale. De mange år, Tyrkiet allerede har ventet, viser med al ønskelig klarhed, at EU ikke giver ved dørene. Ingen 

ønsker at forbarme sig over Tyrkiet, blot fordi landet har ventet længe. Jeg kan derfor heller ikke helt forstå Dansk 

Folkepartis store bekymring for forhandlingerne med EU. Tror Dansk Folkeparti virkelig, at Tyrkiet bliver lukket ind, før de 

lever op til Københavnskriterierne, bare fordi Tyrkiet skal med?

Som udenrigsministeren allerede tidligere har påtalt, vil Tyrkiet være et helt anderledes og vestligt samfund, hvis det på et 

tidspunkt til punkt og prikke opfylder de her krav. I Det Konservative Folkeparti bakker vi derfor fuldt op om regeringens og 

folketingsflertallets åbne og afventende holdning til optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet. Vi kan ikke på forhånd 

forudsige, hvorvidt landet på et tidspunkt ude i fremtiden vil leve op til EU’s fornuftige og nødvendige kriterier. Til gengæld 

kan vi sige, at Tyrkiet lige nu - lige nu, hvor vi står her - er et godt stykke fra at leve op til de kriterier og dermed også et 

godt stykke fra medlemskab af EU. Vi ønsker naturligvis ikke i Det Konservative Folkeparti - og det vil jeg gerne 

understrege - at Tyrkiet bliver medlem af EU, før landet er klar til EU og EU er klar til Tyrkiet. 
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Kl.13:53  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:53  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg synes, at det er meget skarpsindigt lige til sidst at få slået fast, at Tyrkiet ikke kan blive medlem af EU, før Tyrkiet er 

klar! Jeg går ud fra, at det må være et krav, der gælder for alle europæiske lande, ellers ville der i hvert fald være noget 

mærkeligt over det, og derfor er det måske i virkeligheden også lidt overflødigt at gentage det og gøre det til et så 

gennemgående argument i hele sin retorik.

Jeg tror så aldrig, at Tyrkiet bliver medlem, fordi Tyrkiet i øjeblikket bevæger sig i den helt gale retning. Landet er i gang 

med en islamisering fra top til bund, og det er i virkeligheden det, der er det dybt bekymrende, for hvordan reagerer Tyrkiet 

på de forhandlinger, der i øjeblikket finder sted? Sagen er jo den, at hvis man orienterer sig i de tyrkiske medier, i den 

tyrkiske debat, kan man se, at de krav, som EU stiller til Tyrkiet med hensyn til ligestilling, menneskerettigheder, 

demokrati, ytringsfrihed osv., helt generelt for mange tyrkere virker som en rød klud i ansigtet. De betragter det nærmest 

som en fornærmelse mod den nationale stolthed.

Derfor er spørgsmålet ikke så meget, om Tyrkiet nogen sinde bliver medlem - det tror jeg faktisk aldrig nogen sinde sker - 

men derimod, hvilken skadevirkning det har på samarbejdet og naboskabet mellem EU og Tyrkiet, at man bliver ved med at

bilde folk ind, at de kan få noget, som de tydeligvis ikke selv vil levere det nødvendige for at gøre sig klar til at få.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Helle Sjelle (KF):

Det er åbenbart overhovedet ikke overflødigt, at vi skal gentage det gang på gang, for det lader jo ikke til, at Dansk 

Folkeparti har forstået budskabet, men vi gentager det gerne en gang til: Vi mener ikke, at Tyrkiet skal være medlem af 

EU, før Tyrkiet er klar til EU, og før EU er klar til Tyrkiet. Det vil sige, at Tyrkiet skal leve op til de krav, der bliver stillet. Det 

er det, der er budskabet herfra, og det vil det også være de næste gange, Dansk Folkeparti rejser de her debatter om 

Tyrkiets udvikling.

  

91

Kl.13:55  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg er ked af at have stillet et spørgsmål uden for det på forhånd skrevne manuskript, men jeg vil alligevel gerne gentage 

det.

Lad os nu lade være med at fokusere på, om Tyrkiet kommer med eller ej. Lad os nu fokusere på, hvilken betydning det har

for Tyrkiet, at man bliver ved med at sige til tyrkerne, at de på et eller andet tidspunkt, når de opfylder kriterierne, kommer 

med, og at man så bliver ved med at komme med nye kriterier. Lad os prøve at fokusere på, hvordan det bliver modtaget i 

den tyrkiske offentlighed og den tyrkiske debat, at man hele tiden stiller krav, som jo i hvert fald i forhold til kønnenes 

ligestilling, demokrati, ytringsfrihed - i parentes bemærket Muhammedtegninger - og en lang række andre ting bliver 

betragtet som en fornærmelse, altså som noget, der gør, at de bevæger sig længere væk fra EU. Er det noget, der fremmer

den broderlighed imellem Danmark og EU og Tyrkiet, som Det Konservative Folkeparti og sådan set også Dansk Folkeparti

gerne vil have, eller er det i virkeligheden noget, der gør, at parterne rykker længere væk fra hinanden?

Jeg håber, at fru Helle Sjelle kan bevæge sig lidt ud over det, hun sagde i sin ordførertale, og også svare på det, som jeg 

spørger om.
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Kl.13:56  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:56  
Kort bemærkning

Helle Sjelle (KF):

Det kan nogle gange være lidt svært, fordi spørgsmålene går i alle mulige og umulige retninger, men jeg skal dog gøre mit 

bedste.

Jeg synes bestemt ikke, at EU skal lade være med at stille krav eller stille Tyrkiet i udsigt, at de eventuelt på et tidspunkt 

kan blive medlem. Jeg synes bare også, at det er nødvendigt og væsentligt at sige til Tyrkiet: Der er nogle krav, som I bliver

nødt til at leve op til, og de krav slækker vi ikke på, heller ikke selv om I synes, at det er nogle besværlige krav; hvis I vil 

være med i det her fællesskab, så er der nogle krav, som I er nødt til at leve op til.

Hvis Tyrkiet, og det synes jeg da er væsentligt, vælger at sige, at de ikke vil leve op til kravene og ikke vil være med, er det 

jo Tyrkiets valg. Det er jo ikke sådan, at vi fra EU siger, at vi under alle omstændigheder vil have Tyrkiet med. Det er da i 

høj grad også op til dem selv, om de ønsker at leve op til de krav.
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Kl.13:57  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Næste ordfører er hr. Niels Helveg Petersen, Radikale.

  

Vis alle (10) indlæg i denne gruppe
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Kl.13:57  
Ordfører

(Ordfører)

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg vil gerne starte med at sige tak til udenrigsministeren. Jeg var meget enig i de betragtninger, som udenrigsministeren 

fremførte. Og lad mig sige med det samme, at jeg og Det Radikale Venstre selvfølgelig kan stemme for det af hr. Michael 

Aastrup Jensen fremsatte forslag til vedtagelse, som er genbrug, men som jo på en udmærket måde stadig væk er rigtigt.

Det er sagt hele vejen igennem i denne debat: Tyrkiet opfylder i dag ikke betingelserne for medlemskab. Tyrkiet opfylder 

ikke Københavnskriterierne, og det ved tyrkerne godt selv; det ved man selvfølgelig, det ved vi i EU. Og først når Tyrkiet 

opfylder Københavnskriterierne, kan der blive tale om medlemskab. Det vil sige, at det Tyrkiet, der engang bliver medlem, er

et andet Tyrkiet end det, vi kender i dag.

Så vil jeg føje til, at man jo ikke altid skal se vanskelighederne. Man skal også se mulighederne, og man skal ikke mindst 

se på de muligheder, der ligger i et tyrkisk medlemskab i forhold til at stabilisere et af de mest urolige hjørner i verden. Et 

Tyrkiet, der opfylder Københavnskriterierne, er medlem af EU og er medlem af NATO, kan have en i høj grad stabiliserende 

rolle at spille i dette urolige hjørne af verden. Bl.a. kan det også have betydning for udviklingen i Mellemøsten, da Tyrkiet jo 

traditionelt, på trods af at det altså overvejende er et muslimsk land, har et rigtig godt forhold til Israel.

Perspektivet om EU-medlemskab er en stor støtte til de kræfter i Tyrkiet, der ønsker demokratisering og ønsker 

modernisering af det tyrkiske samfund. At smække døren i for Tyrkiet ville have meget negative følger for den politiske, 

demokratiske udvikling i Tyrkiet, det er jeg helt overbevist om. Og lad mig så sige, at vi aldrig her i Danmark har afholdt 

folkeafstemninger, når vi skulle optage nye medlemmer i EU, og det synes jeg heller ikke kan komme på tale, når det 

drejer sig om Tyrkiet.

Så undrede jeg mig over en enkelt bemærkning fra hr. Jesper Langballe i debattens forløb. Hr. Jesper Langballe sagde, at 

historien bevæger sig langsomt. Jeg må altså sige, at min oplevelse af historiens gang inden for de sidste 18 år, siden 

1990, ikke er, at historien har bevæget sig langsomt, men at historien har bevæget sig utrolig hurtigt. Især når det drejer 

sig om udvidelse af de vesteuropæiske institutioner, især når det drejer sig om udvidelsen af EU og udvidelsen af NATO, 

har vi igennem de sidste 18 år oplevet en revolutionær udvikling i Europa. Europa ser i dag fuldstændig anderledes ud, end 

det gjorde i 1990, da kommunismen brød sammen, så jeg undrede mig lidt over den, synes jeg, historieløse betragtning.
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Kl.14:01  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.14:01  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Hr. Helveg Petersen omtalte den positive udvikling i Tyrkiet, som den igangværende optagelsesproces har afstedkommet. 

Der vil jeg bare gerne spørge, om hr. Niels Helveg Petersen betragter det som entydigt positivt for det tyrkiske demokrati, at

det parti, AKP, hvis program og ledelse er blevet kendt i strid med forfatningens sekulariseringsprincipper, tordner frem. 

Ved de seneste valg, parlamentsvalg, præsidentvalg og forventelig også på søndag til lokalvalg, har det pågældende parti 

vundet mere og mere terræn. Og når partiet samtidig altså ved forfatningsdomstolen er blevet kendt i strid med de 

demokratiske grundprincipper i Tyrkiet selv, er det så udtryk for, at Tyrkiet bevæger sig i den rigtige retning?
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Kl.14:02  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:02  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg sagde faktisk ikke noget om den positive udvikling i Tyrkiet. Jeg sagde, at det ville være et tilbageslag for de 

progressive kræfter i Tyrkiet, hvis EU smækkede døren i for næsen af Tyrkiet. Det var det, jeg sagde.

Udviklingen i Tyrkiet er ikke entydigt gået i den rigtige retning. Der sker mange ting i Tyrkiet, som er positive, og ikke 

mindst skal vi være opmærksomme på, at tyrkisk økonomi altså er en meget, meget stærk og meget levende økonomi, der

jo helt og fuldt lever op til de krav, man økonomisk set kan stille til et medlem af EU.

Men det er ikke entydigt positivt. Der er store spændinger i Tyrkiet, og der er undertiden tilbageslag. Jeg kan jo bare ikke 

se, at det skulle være noget specielt tilbageslag, at den tyrkiske højesteret blander sig i det her og siger, hvad de mener 

om regeringspartiet. Det er da tværtimod et udtryk for en vis styrke, for demokratisk styrke, at der er en domstol, der kan 

gå på tværs af den siddende regering. Det er jo et princip, vi jo altså også hylder i Danmark, selv om det ikke står i den 

danske grundlov.
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Kl.14:03  
Kort bemærkning
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Folketinget, Christiansborg
1240 København K.
Tlf.: +45 3337 5500
Mail: folketinget@ft.dk 

F 24  Om udviklingen i Tyrkiet

Af Morten Messerschmidt (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Peter

Skaarup (DF)

Til udenrigsministeren

Per Stig Møller (KF)

Samling:  2008-09

Status:  Foretaget

 

Vis alle indlæg
Ordførertaler

Forhandlinger

Møde nr.70, torsdag 26.03.2009

Vil udenrigsministeren redegøre for den aktuelle udvikling i Tyrkiet, herunder de interne kampe mellem den islamiske regering og de 

sekulære kræfter, og i det lys give sin vurdering af, om udenrigsministeren finder, at Tyrkiet bevæger sig i retning af eller væk fra EU?

Vis oversigt over samtlige taler

0

  
Kort bemærkning

Det næste punkt på dagsordenen er:

13) Forespørgsel nr. F 24:

Forespørgsel til udenrigsministeren:

Vil udenrigsministeren redegøre for den aktuelle udvikling i Tyrkiet, herunder de interne kampe mellem den islamiske 

regering og de sekulære kræfter, og i det lys give sin vurdering af, om udenrigsministeren finder, at Tyrkiet bevæger sig i 

retning af eller væk fra EU?

Af Morten Messerschmidt (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard 

(DF) og Peter Skaarup (DF).

(Anmeldelse 13.01.2009. Fremme 20.01.2009).
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Kl.11:43  
Kort bemærkning

Formanden:

Den første, der får ordet, er hr. Morten Messerschmidt som ordfører for forespørgerne for at begrunde forespørgslen. 

Værsgo.
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Kl.11:43  
Kort bemærkning

Begrundelse

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand. Efter at have gennemgået nogle af de fatale konsekvenser af allerede gennemførte udvidelser vender vi altså 

blikket imod en af de nok mest opsigtsvækkende forhandlinger, som i øjeblikket pågår med et land, som ønsker 

medlemskab af EU, nemlig Tyrkiet. Jeg og Dansk Folkeparti er af den opfattelse, at det fra starten af har været en fatal 

misforståelse overhovedet at indlade sig på optagelsesforhandlinger med et land, der kulturelt, politisk, historisk og på 

mange andre områder afviger så mærkbart fra kernelandene, fra medlemslandene i EU, at vi nærmest dagligt oplever 

forskellene, konflikterne, problemerne ved at skulle få to så forskellige størrelser til overhovedet at passe sammen, og at det

i virkeligheden i højere grad fører til, at de to parter så at sige flytter sig bort fra hinanden, end det, der oprindelig var tanken:

at man skulle forsøge at forene.

Vi har et godt samarbejde med Tyrkiet i Europarådet og i NATO og i andre sammenhænge, men de fleste vil efterhånden 

kunne se, at det, der foregår i øjeblikket i Tyrkiet, er en regulær islamisering, hvor AK-partiet med premierminister Erdogan 

og præsident Gül i spidsen område for område - undervisningssektoren, administrationen, justitsvæsenet og en lang række

andre sektorer - er i gang med en islamisering af landet, som hverken er til Tyrkiets fordel eller til EU’s fordel. Det er derfor 

vores opfattelse, dels at vi i Folketinget løbende skal have en debat om, hvordan udviklingen i Tyrkiet nu engang er, dels at 

regeringen bør tilsikre, at uanset hvad der sker, vil Tyrkiet aldrig kunne blive medlem af EU, uden at danskerne bliver spurgt 

ved en folkeafstemning, dels at man skal overveje, om det overhovedet er fornuftigt i forhold til relationen Tyrkiet og EU 

imellem at fortsætte med forhandlingerne.

Det er på den baggrund, at vi ønsker den her forespørgsel.
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Kl.11:45  
Kort bemærkning

Formanden:

Ja tak. Så er det udenrigsministeren til besvarelse.
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Kl.11:46  
Ordfører

Besvarelse

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

EU har haft optagelsesforhandlinger med Tyrkiet siden 2005. Reformtempoet i landet har været svingende - det er der ingen

grund til at lægge skjul på - men den tyrkiske regering har som sin erklærede målsætning at tilnærme Tyrkiet EU og EU's 

standarder. Det vil jo selvsagt være i både EU's og Danmarks interesse, så det er en proces, som vi støtter.

Ifølge den tyrkiske forfatning er Tyrkiet et sekulært samfund med en klar adskillelse mellem stat og religion. 

Regeringspartiet, AKP, har islamiske rødder, men det afviser selv at være islamisk orienteret. Det er sandt, at der i det 

tyrkiske samfund er kredse, der frygter, at AKP-regeringen bevæger landet væk fra princippet om adskillelse af stat og 

religion. AKP lægger selv vægt på, at Tyrkiets strategiske orientering er mod Europa, og partiet har, siden det kom til 

magten i 2002, arbejdet for landets tilnærmelse til EU. Det registrerede vi jo navnlig i perioden fra 2002 til udgangen af 

2005, hvor reformtempoet var særlig højt.

AKP fik ved det seneste valg i 2007 cirka 46 pct. af stemmerne, og partiet fortsatte på det grundlag med at have 

regeringsansvaret. Desuagtet har domstolene været opmærksomme på AKP's islamiske rødder for at sikre, at Tyrkiet 

forbliver sekulært. Sidste år behandledes således en sag imod AKP, og den meget omtalte lukningssag mod AKP kostede

jo rent faktisk meget politisk energi og opmærksomhed og satte reformtempoet ned i forhold til det, som EU forlangte.

Men sagen blev afsluttet i 2008, ved at den tyrkiske forfatningsdomstol konkluderede, at AKP havde været centrum for 

antisekulære aktiviteter, men domstolene undlod at skride til lukning at partiet. Sagen tydeliggjorde konflikten mellem stat 

og religion i det tyrkiske samfund, og den satte som sagt reformprocessen i stå i en lang periode. Og så vil jeg selvfølgelig 

gerne tilføje, som jeg også sagde dengang, at partilukninger i et demokrati bør være noget ganske exceptionelt og være i 

overensstemmelse med Venedigkriterierne, som Europarådet jo arbejder med. Siden lukningssagen i 2008 har valgkampen 

op til lokalvalget den 29. marts 2009 igen afledt opmærksomheden noget fra EU-processen.

Grundlaget for EU's optagelsesforhandlinger med Tyrkiet er som bekendt Københavnskriterierne og den opstrammede 

forhandlingsramme, som er fastlagt af Rådet for Den Europæiske Union. Den danske holdning til optagelsesforhandlinger 

med Tyrkiet er klar, og den har jo også et bredt flertal i Folketinget bag sig og blev bekræftet den 2. maj 2006. 

Målsætningen er et tyrkisk medlemskab af EU, men forhandlingerne er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på 

forhånd, og hvor der også skal tages hensyn til EU's evne til at optage nye medlemmer på det tidspunkt, hvor beslutningen 

skal træffes. Tyrkiet kan først blive medlem af EU, når alle betingelser for medlemskab er opfyldt og EU altså er klar.

Europa-Kommissionen konkluderede i den seneste fremskridtsrapport for Tyrkiet fra november 2008, at landet har forbedret 

sin evne til at leve op til forpligtelserne ved et EU-medlemskab. Tyrkiet opfylder fortsat, siger Kommissionen, i tilstrækkelig 

grad det politiske Københavnskriterium.

Der er sket visse fremskridt i forhold til ytringsfriheden, bl.a. gennem en ændring af artikel 301 i straffeloven, og forholdene 

for de ikkemuslimske trossamfund er forbedret gennem vedtagelse af lov om stiftelser, men implementeringen af 

reformtiltagene halter desværre bagefter i flere tilfælde.

På det udenrigspolitiske område fremhævede Kommissionen i øvrigt Tyrkiets aktive rolle i særlig Mellemøsten og 

Kaukasus, hvor der jo er bevægelse i positiv retning.

EU-Kommissionen peger på, at en væsentlig udfordring for Tyrkiet er at få gennemført en forfatningsreform og en reform af 

justitsvæsenet. Derudover skal Tyrkiet fremme menneskerettighederne, bl.a. ytringsfriheden og religionsfriheden, og den 

civile kontrol med militæret skal styrkes.

Tyrkiet lever desuden endnu ikke op til sine forpligtelser i henhold til den såkaldte Ankaraprotokol. Den protokol udvider sin 

toldunion mellem EU og Tyrkiet til også at omfatte de nye EU-medlemslande, herunder Cypern. Tyrkiet har endnu ikke 

ophævet sine restriktioner på transport- og havnefaciliteter i forhold til Cypern. EU blev i 2006 enig om, at dette skulle have 

konsekvenser, og det blev bl.a. besluttet, at 8 ud af de 35 forhandlingskapitler skulle fastfryses. EU vil tage spørgsmålet om

Ankaraprotokollen op til fornyet overvejelse til efteråret 2009. Tyrkiet modsætter sig gennemførelse af Ankaraprotokollens 

forpligtelser, fordi de ikke ønsker at tage et skridt, som de mener kan tolkes som en de facto tyrkisk anerkendelse af 

republikken Cypern.

I den seneste tid er der sket både fremskridt og tilbageskridt. Et helt nyt og positivt fremskridt er åbningen af en ny kurdisk 

tv-kanal på nationalt tv, TRT 6. Men på andre punkter er der i 2008 efter alt at dømme sket tilbageskridt, f.eks. har nogle 

ngo'er rapporteret om flere sager vedrørende tortur og mishandling i 2008 end året før. Det er selvfølgelig meget alvorligt, og 

det må den tyrkiske regering få rettet op på.

Alt i alt står Tyrkiet således over for en række udfordringer, der skal tackles, inden landet overhovedet kan komme i 

betragtning som medlem af EU. Men skulle Tyrkiet få gennemført alle disse reformer, få gennemført hele den proces, som 

vi forlanger af Tyrkiet, og som Tyrkiets regering selv er indstillet på at gennemføre, og skulle Tyrkiet så derigennem blive 

klar til EU og EU samtidig blive klar til Tyrkiet, så er det givet, at Tyrkiet jo til den tid vil være et helt andet land end det, vi 

kender i dag, og som Dansk Folkeparti altid forholder sig til. Så vil de forhold, som Dansk Folkeparti med megen ret 

anfægter, nemlig være fortid.

Den tyrkiske regering har tilkendegivet, at den ønsker at sætte fart på EU-reformprocessen efter lokalvalget den 29. marts. 

Premierminister Erdogan har udnævnt en ny EU-chefforhandler, som kan koncentrere sig om EU-udvidelsesforhandlingerne 

og virke som en indpisker i reformprocessen, således at disse fejl og mangler bliver rettet hurtigere. Og det vil jo så 

forhåbentlig bidrage til at skabe et nyt momentum.

Ifølge AKP-regeringen selv vil et af de første tiltag efter lokalvalget være at skabe enighed om forfatningsændringer, og det 

kan vi jo kun tilskynde den tyrkiske regering til at gøre. EU er i løbende dialog med Tyrkiet, bl.a. i forbindelse med EU-

optagelsesprocessen. Danmark har også tætte bilaterale kontakter til landet, og under mit besøg i Tyrkiet sidste år 

drøftede jeg naturligvis bl.a. optagelsesforhandlingerne med udenrigsministeren, Babacan. Et af de punkter, jeg lagde vægt 

på, var vigtigheden af at få fart på reformprocessen, især reformer relateret til menneskerettighederne.

Lad mig så slå fast: Tyrkiets vej mod EU er lang og besværlig. Tyrkiet skal gennemføre en omfattende reformproces. Det 

centrale er, at Tyrkiet selv ønsker en tilnærmelse til EU. Det er også i både EU's og Danmarks interesse, at Tyrkiet udvikler

sig i retning af EU. Kommer landet igennem de nødvendige reformer, vil det være et helt andet land, end vi kender i dag. 

Men det vil tage mange år, før Tyrkiet når det punkt, og det vil først være til den tid, vi skal tage endelig stilling til et tyrkisk 

medlemskab af EU.

Her og nu har vi fokus på Tyrkiets tilnærmelse til EU og den tyrkiske reformproces, og det er en reformproces, vi alle, også 

Dansk Folkeparti, naturligvis må være interesseret i fortsætter og accelererer.
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Kl.11:53  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak til udenrigsministeren for besvarelsen.

Så går vi til forhandlingen, og den første, der får ordet, er hr. Morten Messerschmidt som ordfører for forespørgerne.
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Kl.11:53  
Kort bemærkning

Forhandling

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand. Hvorfor minder udenrigsministerens ord mig slående om Chamberlains betragtninger efter sin fredsaftale med

Hitler, peace in our time, troen på, at blot man har et papir, hvorpå der står fred, så får man fred? Det gør de, fordi det er 

præcis den samme situation, vi befinder os i med hensyn til den tyrkiske regering, som naturligvis alt andet lige er et noget

mere venligt stemt regime end det, som Chamberlain havde indgået en aftale med.

Man tror, hvis man skal blive i sprogbruget, på unifying i vores tid, på forening i vor tid med noget, som grundlæggende er 

fuldstændig uforeneligt. Og jeg undrer mig over, at udenrigsministeren næsten ikke, for ikke at sige slet ikke, svarer på den

del af forespørgslen, som handler om, hvorvidt Tyrkiet i øjeblikket bevæger sig bort fra EU eller i retning af EU. Han berører 

overhovedet ikke den islamiseringsproces, som i øjeblikket er i gang under AK-regeringen - ud over dommen fra højesteret. 

Udenrigsministeren berører selvfølgelig forfatningsændringen og siger, at den er positiv. Men er det ubetinget positivt, at AK-

regeringen som led i sit islamiske kvindesyn nu mener, at kvinder skal ind i en særlig bestemmelse i forfatningen, som 

handler om sådan særlig beskyttelsesværdige grupper, herunder børn, handicappede og lignende?

Er det i virkeligheden ikke et forslag, som ligger fuldstændig i forlængelse af det, vi for få år siden hørte fra samme Erdogan,

om sex uden for ægteskab, der også skulle være kriminelt, forudsat at man altså var gift med en anden? Det er fuldstændig

den samme islamiske tankegang, som vi her ser fra Erdogans parti, som når Erdogan udsteder censurforbud mod 

videnskabelige magasiner, der bringer et billede af Charles Darwin på forsiden, fordi han efter regeringens opfattelse har 

været grundlaget for den kreationisme, som man betragter som i strid med islam. Eller hvorfor nævner man ikke de 254 

journalister, som alene sidste år blev retsforfulgt af regeringen, heraf 44 alene efter den artikel 301, som udenrigsministeren 

nævner, men som det tyrkiske retsvæsen altså stadig væk forholder sig til, bruger, anvender, sigter og dømmer folk efter?

Tyrkiet er på vej væk fra EU. Man har ligestillet de islamiske og de sekulære skoler, når det kommer til optag på 

universiteterne. Man har fjernet det gamle forbud mod det islamiske hovedtørklæde, som går helt tilbage til kemalismens 

start, helt tilbage til tiden lige efter første verdenskrig. Man har på linje med det, der foregår i alle andre muslimske lande, 

valgt at forbyde restauranter at udskænke alkohol i 62 ud af Tyrkiets 81 provinser. Område for område minder Tyrkiet mere 

om det Mellemøsten, vi kender, end om det EU, vi nu engang er.

Derfor er vi i Dansk Folkeparti voldsomt skeptiske over for at fortsætte den optagelsesproces, man har sat i gang. Og vi 

insisterer på, at hvis man vil dette ideologiske projekt, må det i det mindste sikres, at befolkningerne får det endelige ord. 

Lige så vel som at præsident Sarkozy i Frankrig har lovet franskmændene en folkeafstemning, bør den danske regering 

også love danskerne, at hvis man fortsætter med dette hovedløse projekt, jamen så bliver det danskerne, der får den 

endelige afgørelse ved en folkeafstemning. Det er det eneste rigtige.

Jeg skal derfor her indledningsvis på vegne af Dansk Folkeparti fremføre følgende:

Forslag til vedtagelse 

»Folketinget konstaterer, at Tyrkiet med sit historiske, politiske og kulturelle baggrund afviger mærkbart fra de øvrige af 

EU’s medlems- og ansøgerlande. Endvidere konstaterer Folketinget, at Tyrkiet igennem de seneste år har gennemgået en 

udvikling væk fra det sekulære udgangspunkt, idet der henvises til forholdene for minoriteter, for ytringsfriheden, for 

ligestillingen og for demokratiet.

På den baggrund opfordrer Folketinget regeringen til i EU at modarbejde processen med henblik på optagelse af Tyrkiet i 

EU og kræver, at regeringen som led i en eventuel optagelse af Tyrkiet som medlem af EU udskriver folkeafstemning 

herom.«

(Forslag til vedtagelse nr. V 48).

Tak, formand.
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Kl.11:58  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak. Dette oplæste forslag til vedtagelse vil indgå i Folketingets videre forhandlinger.

Jeg skal her udsætte mødet. Mødet genoptages kl. 13.00.

  

8

Kl.11:58  
Kort bemærkning

:

Mødet er udsat. (Kl. 11:58).

  

9

Kl.13:06  
Kort bemærkning

Forhandling

Formanden:

Mødet er genoptaget.

Vi er ved forhandlingen, og den næste ordfører under F 24 er hr. Michael Aastrup Jensen. Værsgo.

  

Vis alle (6) indlæg i denne gruppe
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Kl.13:07  
Ordfører

(Ordfører)

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg vil indledningsvis gerne have lov til at slå fast, at i spørgsmålet om Tyrkiets mulige optagelse i EU, er der faktisk 

opstillet en lang række helt specifikke krav, og før de er opfyldt, kan der på ingen måde blive tale om et tyrkisk EU-

medlemskab. Som det ser ud i dag skal tyrkerne flytte sig endog meget langt, hvis de på nogen måde skal gøre sig 

forhåbninger om at blive en del af Den Europæiske Union. Det er min og Venstres opfattelse, at Tyrkiet, som vi kender det i

dag, langtfra er parat til at blive en del af EU. Jeg vil godt have lov til at advare imod, at Dansk Folkeparti får lov til at kapre 

debatten for at gøre den til et spørgsmål om, hvorvidt Tyrkiet anno 2009 skal være EU-medlem. Det spørgsmål er jo 

fuldstændig uaktuelt.

Denne forespørgselsdebat er en ud af efterhånden mange debatter, hvor vi kan få lov til at høre på Dansk Folkepartis 

evindelige klagesang om, at EU er så og så dårligt, og at vi i virkeligheden ville være meget bedre tjent med en høj mur 

omkring Danmark, der kan holde omverdenen på behørig afstand. Det er som at høre en meget dårlig lp-plade, hvor 

pickuppen desværre er kørt fast i samme rille, og på pladecoveret blomstrer partiets spidskandidat til 

europaparlamentsvalget, en mand, der er så utilfreds med EU, at han partout må have et fast sæde i dets parlament. Vi 

befinder os med andre ord midt i hr. Morten Messerschmidts valgkamp, og her er spørgsmålet om Tyrkiet blot endnu et 

stykke valgflæsk, som han langer over disken til vælgerne.

Vi kan bruge Tyrkiet, men set i den sammenhæng er Tyrkiets behov for EU langt, langt større. Tyrkiet ligger som bekendt 

på grænsen mellem Europa og Asien. Af den grund har landet enorm strategisk betydning, især sikkerhedspolitisk, men 

også med hensyn til energiforsyning og handel i øvrigt. Samtidig indtager Tyrkiet en nøglerolle som diplomatisk bindeled 

mellem de stridende parter i Mellemøsten. Landet har bl.a. spillet en meget aktiv rolle i forsøget på at mægle mellem 

Syrien og Israel. Endelig er Tyrkiet en regional magtfaktor, der er med til at værne os og de øvrige lande i Mellemøsten mod

Irans islamiske terrorregime.

Men selv om Tyrkiet måske er lidt af en duks set i mellemøstlig sammenhæng, befinder landet sig stadig rigtig langt nede 

på den demokratiske skala. Der er meget langt op for overhovedet at nærme sig det niveau, som landet skal befinde sig på,

før et tyrkisk medlemskab af EU bliver realistisk. Listen over Tyrkiets fejl og mangler er alenlang, og Dansk Folkepartis 

ordfører har vi allerede hørt remse op af denne liste igen og igen, og det vil han sikkert gøre igen under debatten. Men jeg 

skal nok spare Tinget.

Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at vi i Venstre, eller for den sags skyld i EU generelt, vil se stort på Tyrkiets 

stribevis af brud på elementære menneskerettigheder eller er ligeglade med, at landet ikke efterlever internationale 

konventioner og aftaler - på ingen måde. Hvis Tyrkiet nogen sinde skal gøre sig forhåbninger om at blive en del af det gode 

selskab, skal tyrkerne og deres ledere virkelig lægge sig i selen, for de har meget, meget lang vej igen, før de er egnede til 

at blive lukket ind i varmen. Som jeg sagde indledningsvis, er EU’s principper klippefaste, dem kan der ikke forhandles om. 

På den baggrund vil jeg gerne på vegne af Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale

Venstre og Liberal Alliance fremsætte følgende:

Forslag til vedtagelse

»Folketinget bekræfter sin vedtagelse V 66 af 2. maj 2006.«

(Forslag til vedtagelse nr. V 49).

Hvis nu ikke alle tilstedeværende ved, hvad det egentlig var, vi vedtog i 2006, vil jeg gerne lige læse det op som en 

servicemeddelelse. Det var følgende:

»Folketinget konstaterer, 

- at forhandlingerne med Tyrkiet om medlemskab af Den Europæiske Union er indledt,  

- at grundlaget er Københavnskriterierne og en opstrammet og forsvarlig forhandlingsramme som fastlagt af Rådet for Den 

Europæiske Union på mødet den 3. oktober 2005, 

- at målsætningen er tyrkisk medlemskab af EU, men at forhandlingerne er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på 

forhånd, og hvor der også skal tages hensyn til EU's evne til at optage nye medlemmer (absorptionskapacitet). Folketinget 

opfordrer regeringen til fortsat at medvirke til at sikre en stram og forsvarlig forhandlingsproces med Tyrkiet.«
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Kl.13:11  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak. Vi har jo i formandskabet indført den praksis, at man ikke nødvendigvis læser et forslag til vedtagelse op, efter at 

ordføreren netop har læst det op - sådan har det jo været før - men for en god ordens skyld vil jeg gøre det her, for nu er der 

to oplæste forslag: det gamle og det nye. Jeg vil godt læse det op, for det er rimelig kort. Det, som Venstre, 

Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance har som

forslag til vedtagelse, lyder:

»Folketinget bekræfter sin vedtagelse V 66 af 2. maj 2006.«

Det er det forslag til vedtagelse, der indgår i de videre forhandlinger.

Der er ønsker om korte bemærkninger, og det er først hr. Morten Messerschmidt. Jo
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Kl.13:12  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Først må der være grund til at takke hr. Michael Aastrup Jensen om ikke andet så i hvert fald for hans opfindsomhed i 

forhold til at skrive ordførertaler. Under den tidligere debat hørte vi lidt om Morten Korch, og nu skal vi høre om hans lp-

samling. Jeg er da næsten glad for, at vi har begrænset det til to debatter i dag.

Dernæst vil jeg høre: Når nu man fra det her store flertal af partiers side vælger at trække en vedtagelse fra den 2. maj 2006

frem, altså en næsten 3 år gammel vedtagelse, vidner det så i virkeligheden ikke om, at man fra de partiers side 

overhovedet ikke interesserer sig for, hvad der foregår i Tyrkiet? For der er jo netop sket helt elementært graverende ting i 

Tyrkiet inden for de sidste 2-3 år. AK-partiet, altså regeringspartiet, er blevet kendt i strid med forfatningen, og der er en 

omfattende islamisering af samfundet i gang. Alle de ting vælger japartierne overhovedet ikke at tage stilling til, næ, man 

holder fast i det, man vedtog i 2006, og så kan alt det andet åbenbart være ligegyldigt.
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Kl.13:13  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:13  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Nu tror jeg ikke, at Dansk Folkepartis EU-ordfører helt kan lægge mig i munden, at jeg ikke havde en rimelig skarp kurs 

over for et eventuelt kommende EU-medlemskab for Tyrkiet. Det var også derfor, at jeg som en servicemeddelelse læste 

vedtagelsen fra 2006 op, hvis nu nogen skulle have glemt den, for der siger vi jo, at det er en åben proces - resultatet er 

ikke givet på forhånd - at regeringen skal føre en stram og forsvarlig forhandlingsproces osv. 

Det er altså ord, hvor vi klart siger, at Københavnskriterierne skal opfyldes fra Tyrkiets side, at man generelt skal stramme 

op i forhold til demokratiske spilleregler osv. Det sagde vi allerede dengang, og det er der selvfølgelig ikke ændret ved; det 

mener vi stadig væk, og dermed har vi også sagt, at vi ikke mener, at Tyrkiet er i mål endnu. Og som jeg også sagde i 

ordførertalen, mener vi faktisk fra Venstres side, at der er rigtig lang vej til målstregen endnu.

Så er der selvfølgelig to måder, man kan gribe det an på: Skal vi så bare lade være med at tænke mere over det, eller skal 

vi prøve at holde dem på sporet og kæmpe for, at de når i mål? Det er det, vi lægger op til fra Venstres side.
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Kl.13:14  
Kort bemærkning

Formanden:

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:14  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Det kan jo ikke tages som udtryk for andet, end at Venstre åbenbart finder, at det der med, at et parti og en regering bliver 

kendt i strid med sit eget lands forfatning, i hvert fald ikke er væsentligt nok til, at man gider bruge et par minutter på at 

indskrive det i et forslag til vedtagelse. Det er da ganske tankevækkende. Noget så fundamentalt for et demokrati, som at 

ens regering overholder forfatningen, bør da indgå i de overvejelser, som man som EU-medlemsland gør sig, i takt med at 

Tyrkiet altså forhandler.

Så vil jeg spørge i forhold til det der mantra, vi hele tiden hører og sikkert vil høre fra alle de andre copy-paste-talere her 

efterfølgende, at selvfølgelig kan Tyrkiet først komme med, når landet overholder kriterierne: Hvilket europæisk land kan 

komme med, før de overholder kriterierne? For ellers giver det svar jo ikke nogen mening. Der er jo masser af europæiske 

lande, man ikke vælger at indlede optagelsesforhandlinger med, men hvis de alle sammen bare skal med, når de opfylder 

kriterierne, hvorfor skal man så forhandle med Tyrkiet og ikke med f.eks. Aserbajdsjan og Rusland?
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Kl.13:15  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:15  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Nu er det jo sådan, vil jeg gerne sige til hr. Morten Messerschmidt, at Tyrkiet er et officielt kandidatland til EU; det er 

Aserbajdsjan ikke endnu, og det er i hvert fald en rimelig god grund til, at man ikke forhandler med Aserbajdsjan.

I forhold til Tyrkiets eventuelle kommende EU-medlemskab har vi jo klart sagt, at vi ønsker at holde dem på sporet i forhold 

til Københavnskriterierne og i forhold til, at de mangler at få ryddet op i nogle ting, bl.a. i forhold til spørgsmålet om deres 

domstole og i forhold til forfatningen. Det er vi jo fuldstændig enige om. Det er også derfor, jeg siger, at det simpelt hen ikke

kan nytte noget, at Dansk Folkeparti prøver at kapre en dagsordenen om, at vi fra Venstres side gerne vil have Tyrkiet med 

i EU anno 2009, for som jeg sagde i min tale: Det ønsker vi ikke. Vi vil have, at Tyrkiet skal opfylde en lang række krav, 

som de ikke er i nærheden af at opfylde endnu, før de kan komme med i EU. Et forsøg på at fjerne den fokus, som hr. 

Morten Messerschmidt prøver på, skal han ikke få held til.
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Kl.13:16  
Kort bemærkning

Formanden:

Så er der en kort bemærkning fra hr. Kamal Qureshi.
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Kl.13:16  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

Tak. Vi har jo fremsat et fælles forslag til vedtagelse, men jeg tror, at vi også er enige på afgørende områder, så jeg synes 

bare - når nu vi ikke fik lejlighed til at stille ministeren spørgsmål i første runde - at jeg gerne, for at få det på plads, vil 

spørge Venstres ordfører, om ikke Venstre vil kunne bekræfte sammen med SF, at den helt klare grund til, at vi støtter den 

her proces, er, at vi tror på, at Tyrkiets udvikling i retning af mere demokrati, bedre menneskerettigheder, bedre rettigheder 

for kvinder og andet fremmes i den her proces og ikke det modsatte.

Det, der er det helt bærende, er jo, at vi i modsætning til Dansk Folkeparti ikke bare er optaget af at ødelægge Tyrkiet, 

men faktisk er optaget af, hvordan vi fremmer den udvikling i Tyrkiet, som kan gøre, at Tyrkiet netop kan virke som den bro, 

der bliver nævnt i ordførerens tale.
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Kl.13:17  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:17  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg kan kun være fuldstændig enig med spørgeren og sige, at det helt klart er vores vurdering, at det, at vi så at sige holder

dem på sporet - som jeg har nævnt et par gange - i forhold til optagelsesforhandlingerne, i forhold til at der hele tiden er en 

undersøgelse af, om de opfylder de forskellige kriterier, at vi arbejder for, at de kommer i en meget mere demokratisk 

retning, og holder regeringen fast på de løfter, den har givet i forhold til EU, er markant bedre, end at vi kommer og siger: 

Nej, vi mener ikke, at Tyrkiet overhovedet er en del af Europa. For så kan det da gå rigtig galt.

Her taler vi altså om et land, som har en kæmpe militærstyrke, et land, som i dag i mit billede i en eller anden grad er med 

til sammen med Israel at være duksedrengen i Mellemøsten. Og det kan altså gå gruelig galt, hvis ikke vi kan holde dem 

på sporet og så at sige hele tiden sige: I kan godt nå målet, hvis I opfylder de her forskellige krav. Så jo, jeg er meget enig.
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Kl.13:18  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Kamal Qureshi.
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Kl.13:18  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

De her korte bemærkninger behøver jo ikke nødvendigvis være spørgsmål, så jeg vil benytte lejligheden til at sige, at set 

gennem SF’s briller er der jo ikke nogen tvivl om, at det er helt klart, at vi ser en proces i Tyrkiet. Går man tilbage til det 

tidspunkt, hvor processen startede i Tyrkiet, og det er jo længere tilbage end i 2005, er der ingen tvivl om, at Tyrkiet har 

bevæget sig i en retning med mere respekt for menneskerettighederne. De grupper i Tyrkiet, som ønsker den her proces, 

bliver styrket af et europæisk samarbejde og bliver styrket af, at Tyrkiet er med i en lang række projekter, 

menneskerettighedsprojekter, kvinderettighedsprojekter, demokratiprojekter m.m. Tyrkerne er med i de internationale 

konferencer, og deltager også i langt hovedparten, hvor de personer og de grupper bliver styrket.

Så det ville være en skadelig udvikling for Tyrkiet, hvis vi skulle vælge den linje, som Dansk Folkeparti lægger op til, og 

skubbe tyrkerne fra os. Det, der er det helt centrale, det helt afgørende og det, tyrkerne har brug for, er, at vi er der, at vi 

hjælper dem, og at vi er med til at fremme udviklingen i det rigtige spor.
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Kl.13:19  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.

  

26

Kl.13:19  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg er enig i, at vi heldigvis har set visse positive skridt fra Tyrkiets side. Jeg må så til gengæld sige, at jeg også synes, at 

vi har set tilbageskridt fra Tyrkiets side. Der må jeg give hr. Morten Messerschmidt ret i, at vi også har set episoder, som 

jeg i hvert fald absolut ikke syntes var pæne. Derfor er det også vigtigt for mig at understrege, at det Tyrkiet, som vi fra 

Venstres side gerne ser får EU-medlemskab, ikke er et Tyrkiet anno 2009, for der er altså lang vej endnu. Men som 

spørgeren klart var inde på, kan Tyrkiet jo kun komme i mål, hvis og såfremt Tyrkiet er på sporet, og derfor er det vigtigt, at 

vi holder dem på sporet.
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Kl.13:20  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe for en kort bemærkning.
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Kl.13:20  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Når jeg påhører de her debatter om Tyrkiets mulige optagelse i EU, så er der en ting, der altid undrer mig, og det er bl.a. hr.

Michael Aastrup Jensens tidshorisont. Det er altså, som om historien kun er et øjeblik, der venter på det næste øjeblik, og 

det er rigtigt, at det er sådan med historien i forhold til Vorherre, men hr. Michael Aastrup Jensen kunne dog godt have en 

anden tidshorisont.

Der bliver hele tiden sagt, at det slet ikke er i dag, og at det slet ikke er i 2009, at Tyrkiet skal optages, men altså, 

Muhammed er ca. 1.500 år gammel, og islamismen er lige så gammel. Så har vi i årene efter første verdenskrig oplevet et 

tilbageslag for islamismen med Kemal Atatürks reformer, og nu går det den modsatte vej igen, som om Kemal Atatürk 

næsten ikke havde eksisteret… 
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Kl.13:21  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Vi skal lige have spørgsmålet.
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Kl.13:21  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Ja, spørgsmålet - det forundrede spørgsmål - er: Hvad er det for en tidshorisont? Er det 30 år, der vil gå, inden Tyrkiet kan 

optages, eller er det 100 år, og kunne man så ikke lige lade det ligge lidt og vente med at snakke om det?
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Kl.13:22  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:22  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Altså, jeg kan ikke sætte en tidsgrænse ind og sige, at det bliver om x antal år, at Tyrkiet kan blive medlem af EU, for som

jeg har slået fast, skal Tyrkiet opfylde en lang række kriterier, som de ikke er i nærheden af at opfylde endnu. Og hvornår 

de så gør det, beror selvfølgelig på de forhandlinger, der er mellem EU på den ene side og Tyrkiet på den anden side. Jeg 

er selvfølgelig forhåbningsfuld, med hensyn til at vi kan komme det nærmere, at det kan storme fremad, men det er jo også 

vigtigt at slå fast, at det forslag til vedtagelse, som vi forhåbentlig bekræfter med en afstemning her senere, også klart siger,

at det er en åben proces, hvor resultatet ikke er givet på forhånd.

Så det vil sige, at det altså er sådan, at det ikke bare er en gratis omgang for Tyrkiet. Hvis ikke Tyrkiet opfylder de 

forskellige kriterier, der er, kan Tyrkiet ikke blive medlem af EU. Derfor er det også vigtigt, at Tyrkiet spiller med på den her 

bane.
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Kl.13:23  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.13:23  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jo, men hvis jeg nu fik den originale idé at foreslå her i Folketinget, at Saudi-Arabien skulle optages i EU, så ville det 

formentlig støde på forskellige indvendinger, og en af de absolut relevante ville være, at Saudi-Arabien er et islamisk 

diktatur. Og så ville hr. Michael Aastrup Jensen sige, at det jo var en proces, der gik over tid, og at alle 

Københavnskriterierne skulle være opfyldt, før vi kunne optage Saudi-Arabien.

Ærlig talt, er det da ikke nogle mærkelige luftkasteller og en mærkelig mangel på fornemmelse for, hvor uendelig langsomt 

historien bevæger sig?
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg kan berolige hr. Jesper Langballe med, at vi fra Venstres side ikke vil arbejde for, at Saudi-Arabien bliver medlem af EU.

Det er jo så dermed også sagt, at jeg mener, at Tyrkiet er et kandidatland, og at Tyrkiet selvfølgelig skal opfylde en lang 

række kriterier, for at det kan blive medlem. Det har jeg efterhånden sagt mange gange nu, men alligevel prøver man at 

skyde os i skoene, at - som jeg hørte det fra hr. Morten Messerschmidt tidligere - hvis det stod til os, ville Tyrkiet komme 

med i nærmeste fremtid.

Jeg har altså sagt rimelig klart i min tale, at der er lang vej endnu, før Tyrkiet kommer i mål, men som vi også talte om før, 

er det, at vi holder dem på sporet og holder dem på en demokratisk vej, bedre end alternativet.
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Så er det fru Yildiz Akdogan, Socialdemokratiet.
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Kl.13:25  
Ordfører

(Ordfører)

Yildiz Akdogan (S):

Et uddannelsessystem, der fungerer under en religiøs administration, censur på bøger, dødsstraf, skilsmisse ikke tilladt, 

prævention og abort ikke tilladt, kvinder i den offentlige sektor må opgive deres arbejde i tilfælde af et ægteskab, 

kriminalisering af homoseksuelle - disse var punkter i en forfatning, som også gjorde krav på nabostatens territorium. Men 

den her forfatning er ikke den tyrkiske. Det er en forfatning, der var den irske før 1973. Det får en til at tænke og ikke mindst

stille spørgsmålet: Kan det virkelig passe? Ja, det kan det. Men Irland er heldigvis nået langt siden, bl.a. takket være EU 

og de krav, man har stillet fra fællesskabets side til de enkelte medlemslande.

Men spørgsmålet i dag drejer sig om Tyrkiet, og spørgsmålet er så, hvad der sket, siden dette land blev kandidatland i 

1999. Tyrkiet har først og fremmest forpligtet sig til at opfylde Københavnskriterierne. Allerede 2 år efter, dvs. i 2001, 

lancerede den daværende koalitionsregering sin første reformpakke, der prikkede hul på en række tabuer i tyrkisk politik - 

tabuer, som gjorde op med militæret, mindretalsspørgsmålet og menneskerettighederne generelt.

I 2002 fik landet så sin nuværende konservative, religiøse regering, også kendt som AKP-partiet. Trods skeptikernes frygt 

for en islamisering af det sekulære Tyrkiet, kan man med rette spørge, hvad der er sket rent reformmæssigt under den her 

regering. Hvis jeg skal fremhæve nogle af de konkrete udviklingsprocesser, kan jeg nævne nogle enkelte, og det lyder 

sådan her:

Den meget kritiserede forfatning fra 1982, der blev til efter militærkuppet, har været og er under stor forandring og 

reformproces, og en tredjedel af forfatningen er bl.a. ændret. Dødsstraffen er afskaffet. Den politiske situation i Tyrkiet er 

meget mere stabil end tidligere, og militærets indblanding i det politiske liv er begrænset væsentligt. Bl.a. har militæret blot

en rådgivende rolle i dag. Mindretalsrettigheder er forbedret væsentligt. F.eks. er det i dag tilladt, at det kurdiske mindretal 

kan få lov til at se kurdisk tv 24 timer i døgnet. Kvindernes ligestilling er forbedret markant, bl.a. via ægteskabsloven og den 

reviderede straffelov. Vold mod kvinden tages meget mere alvorligt fra myndighedernes side, og der er nultolerance over for 

æresrelaterede drab, heldigvis. Religiøse mindretal har fået lettere ved at komme frem og ytre sig til pressen og i det 

offentlige rum generelt. Der er også indført en nultolerancepolitik mod tortur og mishandling i fængslerne.

Så langt, så godt. Men er alt så fryd og gammen i Tyrkiet? Nej, Tyrkiet har stadig lang vej med hensyn til at implementere 

alle reformer, og selv om optagelsesforhandlingerne blev indledt officielt i 2005, mangler landet stadig væk 33 ud af de 35 

lovpakker, som landet skal gennemføre. Spørgsmålet er så, når nu et kandidatland, som, siden det blev grundlagt i 1923, 

har sat den europæiske statsdannelsesmodel som sit forbillede og trods sin muslimske baggrund har formået at bygge et 

parlamentarisk system op med frie valg og et ønske om at være en del af det europæiske fællesskab: Skal dette land 

holdes ude? Eller skal man holde det fast i den reformproces, det er i gang med?

For os Socialdemokrater er svaret ret enkelt. Tyrkiet er en vigtig samarbejdspartner for EU, og landet spiller også en vigtig 

rolle i NATO, som vi har set på det seneste, og kan også være en god rollemodel for andre muslimske lande. Derfor skal 

man holde den tyrkiske regering fast på det løfte om reformer. Vi ved, at medlemskab ikke er på tale i morgen eller de 

næste mange år frem, ligesom vi ved, at bolden ligger hos tyrkerne, hvad reformprocessens hastighed angår. Derfor mener 

vi heller ikke, at døren skal lukkes for Tyrkiet eller andre lande, der måtte ønske at forpligte sig til kravene om kriterierne fra 

EU's side. Vi skal derimod holde fast i en stram og ansvarlig forhandlingspolitik, hvad enten det gælder Tyrkiet eller andre 

kandidatlande.

Vi støtter den af Venstres ordfører fremsatte udtalelse.
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Kl.13:29  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:29  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Tak for betragtningerne. Jeg tror bare, jeg vil nøjes med at spørge - nu hvor fru Yildiz Akdogan altså tilslutter sig det forslag 

til vedtagelse tilbage fra midten af 2006 - om hun ikke isoleret betragtet kan se det som et problem, at den regering, som 

EU i øjeblikket forhandler med, er blevet kendt forfatningsstridig ved Tyrkiets forfatningsdomstol og altså har fået straffe 

derefter, det vil sige fået nedsat sit statstilskud osv.

Gør det ikke bare for nogle Socialdemokrater, at man måske lige tænker sig om en ekstra gang, inden man går ud og råber

juhu over den forhandlingsproces, som jeg forstår, at fru Yildiz Akdogan er en varm tilhænger af?
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Yildiz Akdogan (S):

For det første mener jeg ikke, at jeg råbte juhu. For det andet vil jeg også sige, at AKP-partiet heldigvis ikke blev lukket.

I min indledning refererede jeg til et land, der engang havde nogle regler, der kan få os til at ryste på hovedet i dag - Irland. 

Men situationen en anden i dag. Og som jeg også sagde i min tale, er det spørgsmålet om en reformproces. Bolden ligger 

hos tyrkerne, det gør hastigheden også. Så skulle vi ikke lige vente og se, hvordan og hvorledes det går, inden vi på forhånd

dømmer dem ude?
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg synes, det er en ganske fortrinlig argumentation, der givetvis fortjener optryk i flere årbøger, når året udrinder. Altså, det

forhold, at Irland på 35 år har reformeret sig, gør, at så må Tyrkiet sandelig da også kunne. Det synes jeg er fantastisk. Jeg

vil i hvert fald huske det længe, tror jeg. Jeg vil sige, at det unægtelig også letter argumentationen for Socialdemokraterne 

på en lang række andre områder, hvis man kan pege på et eneste område, hvor der har været en udvikling, og så sige: 

Jamen så kan alle andre også. Jeg vil sige: Enfoldigheden leve! Og så må folk uden for huset her jo selv dømme.

Men jeg vil egentlig bare gerne have svar på mit spørgsmål. Gør det overhovedet ikke indtryk på fru Yildiz Akdogan eller på 

Socialdemokratiet som sådan, at den regering, man forhandler med, ved den tyrkiske forfatningsdomstol har fået kendt sit 

virke og sit program i strid med forfatningens grundprincipper?
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Kl.13:31  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:31  
Kort bemærkning

Yildiz Akdogan (S):

Tak for det. Jeg ved ikke, om ordføreren selv er klar over det, men faktisk lavede vi en stor big bang-udvidelse i 2004, hvor vi 

fik ti nye lande med i EU, og så fik vi to andre nye lande, og mig bekendt har de her lande reformeret sig ret så meget og er

blevet ret velfungerende demokratiske stater. Så, ja, det tog 35 år for Irland, det tog gennemsnitlig 10 år for de central- og 

østeuropæiske lande. Det kan være, at det måske tager 20 år for Tyrkiet - hvem ved? Men processen er sat i gang. 

Så vil jeg lige spørge hr. Morten Messerschmidt, der er så skeptisk over for, hvad der foregår i Tyrkiet: Har hr. Morten 

Messerschmidt været i Tyrkiet? Europaudvalget var jo på en studietur for netop at gå ind og se på, hvad der sker, og 

hvordan reformprocesserne ser ud, og vi snakkede både med civilsamfundet, de politiske partier og forskellige andre 

interessegrupper. Det kunne måske have gavnet hr. Morten Messerschmidts indsigt i forhold til, hvad der foregår, hvis han 

nu havde deltaget i den her studietur.
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Kl.13:32  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger, og næste ordfører er fru Hanne Agersnap, Socialistisk Folkeparti.
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Kl.13:32  
Ordfører

(Ordfører)

Hanne Agersnap (SF):

Jeg vil gerne takke for ministerens redegørelse, som jeg synes klart viste, at der stadig væk er væsentlige udeståender og 

udfordringer på mange områder i samarbejdet, men at den grundlæggende holdning også er, at det er vigtigt, at vi fortsætter

forhandlingsstrategien.

I SF undrer vi os over, at forespørgerne - i hvert fald sådan som forespørgslen er formuleret - kun er interesserede i forholdet

mellem islamiske og sekulære kræfter. Det, som vi synes er det særlig interessante, er forholdet mellem de demokratiske 

og de udemokratiske kræfter, herunder forholdet til mindretal, bl.a. kurderne, hvor det er vigtigt, at vi får en udvikling mod et 

mere pluralistisk demokrati.

Det er vigtigt, at EU fortsætter forhandlingerne med optagelse for øje, fordi det bl.a. er på den måde, vi får fremmet 

udviklingen mod det pluralistiske demokrati og mindretalsbeskyttelse, og fordi det er vigtigt for både EU og Tyrkiet at få 

styrket samarbejdet og i sidste ende nå frem til optagelse.

SF støtter de rammer for optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet, som vi vedtog tilbage i 2006. Her konstaterede 

Folketinget, at forhandlingerne med Tyrkiet er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på forhånd, men at målet dels er 

optagelse, dels at Tyrkiet skal opfylde de samme krav som alle andre nye medlemslande, herunder Københavnerkriterierne.

De seneste år er den positive reformproces, som blev startet i Tyrkiet i 2003, gået i stå. Det er vigtigt, at vi fortsætter med 

at presse på og få Tyrkiet tilbage på reformsporet, få bremset den øgede polarisering i det tyrkiske samfund og sikret 

pluralisme og mindretalsrettigheder. De demokratiske kræfter vokser i Tyrkiet, og de kræfter skal vi støtte ved at fortsætte 

forhandlingerne med optagelse som mål.

Ministeren nævnte, at et af problemerne i forhandlingerne med Tyrkiet er manglende accept af Ankaraprotokollen, altså at 

Tyrkiet ikke kan acceptere toldunion og transport- og havnesamarbejde med Cypern. Forholdet til Cypern og Grækenland 

fortsætter med at spænde ben for optagelsesforhandlingerne, og vi mener, at EU har en stor del af ansvaret for den 

hårdknude, forhandlingerne er havnet i. Den tyrkiske premierminister accepterede i sin tid FN's plan for en løsning af 

konflikten på Cypern, men græsk-cyprioterne forkastede planen. Alligevel valgte man at optage et delt Cypern i EU, og det 

er nu en af barriererne i forhandlingerne.

Det er vigtigt at holde fast i, at udsigten til EU-medlemskab giver den tyrkiske befolkning tro på fremtiden. Men både EU’s 

vaklen og de nyere processer i Tyrkiet har været med til at sætte reformprocessen i Tyrkiet i stå, og det er uheldigt for 

begge parter ud fra både et sikkerhedspolitisk, kulturelt og demokratisk synspunkt. Vi har brug for Tyrkiet som bindeled til 

Mellemøsten, til konstruktiv dialog med Tyrkiets moderate islam og til at skabe robust økonomi og velfærd i Europa. Tyrkiet

har allerede siden 1963 haft privilegeret medlemskab af først EF og nu EU, så man kan jo ikke tilbyde Tyrkiet en 

mellemting. Nu er det fuldt medlemskab, vi forhandler om.

SF støtter flertallets forslag til vedtagelse, som jo ikke er en genopfindelse af den dybe tallerken, men fastholder os ved den

vedtagelse, der blev vedtaget i maj 2006.
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Kl.13:36  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Der er et par korte bemærkninger, og den første er fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:36  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Fru Hanne Agersnap nævnte jo mange spændende emner i sit indlæg, og jeg vil bare stille spørgsmål til ét område.

Fru Hanne Agersnap nævnte forsøget på at genforene Cypern, altså få afsluttet den ulovlige besættelse at Nordcypern 

siden 1974 og genforene den med den græsk-cypriotiske del. Jeg forstår det sådan, at SF synes, det ville være 

fuldstændig naturligt, hvis græsk-cyprioterne skulle overdrage den besatte del af landet til tyrkerne. Det var i hvert fald 

sådan, jeg udlagde det, og kan fru Hanne Agersnap sige noget om, hvad det er for nogle dele af aftalen, hun finder er særlig

fornuftige?

Det er jo velkendt, at græsk-cyprioterne syntes, det var træls, at de skulle dele deres nationalbankreserver, og at det var 

træls, at man skulle have en fælles beslutningsprocedure, som gjorde, at hver del af øen ville få lige 

beslutningskompetence ved ny lovgivning, og at man skulle dele præsidentmagten og alle de ting. Men kunne fru Hanne 

Agersnap prøve at uddybe, hvordan hun ser på nogle af de elementer i aftalen, som hun åbenbart mener er så fantastisk?

  

51

Kl.13:38  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg mener, det er vigtigt, at den løsning af Cypernproblemet i FN-regi, der blev forsøgt, bliver fastholdt, så problemet ikke 

fortsat er en barriere for udviklingen af EU. Jeg kender ikke historien så godt, at jeg kan sige, hvad forsøget præcis faldt på,

men det er uheldigt, at processen ikke er genoptaget, så vi får forhandlingerne i FN-regi og får løst problemerne, for det vil 

fortsat være en barriere for Tyrkiets optagelse, hvis samarbejdet med Cypern bliver blokeret.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jamen forstå mig ret. Jeg kan sagtens forstå, at man som socialist kan have den tilgang til spørgsmålet, at når halvdelen af

et land bliver besat af fremmede tropper, er det selvfølgelig de besatte, som udgør problemet. Det er jo et velkendt 

socialistisk synspunkt, vi har set det siden 1917 og frem til 1989 som et ganske anerkendt dogme, men jeg er bare 

overrasket over at se, at vi også i hr. Villy Søvndals nyreformerede socialistparti finder denne relativt totalitære tilgang til 

folkeretten. Men lad det ligge.

Et andet spørgsmål, som jeg synes det må være centralt for SF at svare på, er spørgsmålet om den folkelige deltagelse. Vi

har jo flere gange hørt folk fra SF insinuere, at man er tilhænger af folkeafstemninger, f.eks. forud for Lissabontraktaten, så 

derfor vil jeg gerne høre, om SF støtter Dansk Folkepartis forslag om, at uanset hvordan man kommer videre med 

forhandlingerne med Tyrkiet - men at man ønsker det - kan processen ikke afsluttes, i hvert fald ikke i Danmark, uden at 

danskerne høres ved en folkeafstemning. Er det et forslag, som socialisterne kan støtte?
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Kl.13:39  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:39  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Det kan vi ikke støtte, for det er ikke alle spørgsmål, der egner sig til en folkeafstemning. Forhold, der angår danskere, kan 

egne sig, men et EU-spørgsmål om optagelse af et nyt land egner sig ikke til en folkeafstemning. Vi mener, at det at sikre,

at Københavnerkriterierne opfyldes, er meget mere egnet som grundlag for beslutning om en optagelse.
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Kl.13:40  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe for en kort bemærkning.
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Kl.13:40  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Når man selv opfinder de historiske problemstillinger, man skal diskutere, så går det hele jo meget nemmere. Fru Hanne 

Agersnap undrede sig over, at hr. Morten Messerschmidt kun skelnede mellem sekulære og islamiske kræfter og ikke 

mellem demokratiske og udemokratiske kræfter. Jamen det er jo, fordi tyrkerne selv gør det. Det er jo sådan, de selv ser på

det, uanset på hvilken side af gærdet de står. Kemal Atatürk ville i 1920'erne skabe en sekulær nationalstat, hvilket er 

noget højest uislamisk. Og nu går det den modsatte vej. Nu vil Erdogan og Gül skabe en islamisk stat.

Men det er jo den modsætning, der tæller i Tyrkiet. Kemal Atatürk var så vist ikke nogen mønsterdemokrat, men den 

sekulære stat var hans hjertebarn. Men det, tyrkerne finder grundvæsentligt i den her sammenhæng, synes fru Hanne 

Agersnap altså er ligegyldigt.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Ja, for os er de vigtigste principper hensynet til, om det er demokratisk eller udemokratisk. Jeg anerkender, at 

diskussionen måske går på en anden led i Tyrkiet, men samtidig er der både demokratiske og udemokratiske tendenser på

begge sider, både i de islamiske bevægelser og i de sekulære bevægelser. Så jeg mener, at vi, hvis vi skal vurdere 

udviklingen i Tyrkiet, skal vurdere styrken af de demokratiske processer på begge sider.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jamen er det ikke faldet fru Hanne Agersnap ind, at der er en sammenhæng, som simpelt hen går på, at den sekulære 

nationalstat i modsætning til den religiøse stat er en forudsætning for demokratiet, og at når Tyrkiet i øjeblikket bevæger 

sig, ikke gradvist, men faktisk efterhånden i fuld galop imod en øget islamisering, så bevæger Tyrkiet sig faktisk dermed 

automatisk væk fra demokratiet?
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Nej, det er den sammenhæng, jeg ikke accepterer. Jeg mener, at det, der er vigtigt, er, at vi ser på de demokratiske 

kræfter, hvad enten de er islamiske eller sekulære, og vurderer styrken af de demokratiske kræfter. I den sekulære 

bevægelse er der udemokratiske kræfter, ligesom der er i den islamiske bevægelse.

  

65

Kl.13:42  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Martin Henriksen for en kort bemærkning.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Martin Henriksen (DF):

Tak. Det var, fordi jeg bemærkede, at fru Hanne Agersnap sagde, at det her spørgsmål ikke egnede sig til en 

folkeafstemning i Danmark, fordi det ikke havde indflydelse på danske forhold. Men der vil jeg bare høre, om ikke fru Hanne 

Agersnap altså godt kan se, at det alligevel har det. For hvis vi kigger på den udvidelse, der har fundet sted imod øst, så 

har den jo eksempelvis medført en indvandring til Danmark fra de østeuropæiske lande. Derfor er det jo også nærliggende 

at tro, at såfremt Tyrkiet kom med i EU, ville det også medføre en øget tyrkisk indvandring til Danmark.

Jeg vil bare høre, om det ikke kunne give anledning til, at man så ville mene, at det også var et forhold, som danske 

vælgere kunne få lov til at tage stilling til.
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Kl.13:43  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:43  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

I sidste instans har alle internationale spørgsmål og samarbejder, Danmark indgår i, vel relevans for forhold i Danmark. Men

det er et spørgsmål om, hvorvidt det er af den karakter, at alle betingelserne og forudsætningerne omkring optagelse vil 

kunne forklares i Danmark. En folkeafstemning om det her spørgsmål i Danmark vil hurtigt blive en folkeafstemning for eller 

imod EU, og det ville være svært at fastholde fokus, når fokus er på optagelse af et andet land.
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Kl.13:44  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Martin Henriksen.
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Kl.13:44  
Kort bemærkning

Martin Henriksen (DF):

Der er jeg uenig. Jeg tror ikke, at en folkeafstemning i Danmark vil blive til et spørgsmål om for eller imod EU. Jeg tror, at 

det vil være en folkeafstemning for eller imod risikoen for en stor tyrkisk indvandring til Danmark. Det er jo meget reelt at 

spørge danskerne om det. Det synes jeg da i hvert fald det er, for Tyrkiet er et stort land, og kommer Tyrkiet med i EU, vil 

det få meget indflydelse, fordi det er et stort land. Qua sin befolkningssammensætning og sin størrelse vil det få meget 

indflydelse, specielt hvis Lissabontraktaten bliver vedtaget.

Derfor har det jo dels stor indflydelse på det, som man politisk beslutter i EU, som har konsekvens for Danmark, og dels vil

det også have effekt, hvis Tyrkiet f.eks. kom med i Schengen - fri bevægelighed ind over grænserne; at man kommer ind og

får fuld gavn af den fri bevægelighed. Det vil jo i den grad være et spørgsmål, om danskerne tør løbe risikoen for en stor 

tyrkisk indvandring til Danmark.

Hvis Socialistisk Folkeparti ikke mener, at der er noget at være bekymret for, kan man vel godt gå ud og argumentere for 

eller imod de synspunkter, man har, og så lade det være op til vælgerne i sidste ende at beslutte, om de synes, det er den 

rigtige vej at gå eller ej.

  

71

Kl.13:45  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:45  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg vil godt sige, at vi ikke er bange for vælgerne. Vi kan sagtens gå ud og argumentere, men problemet er, om vi får en 

debat, der afspejler det afstemningstema, der bliver. For det kan blive sådan en trussel om en kæmpe indvandring, altså 

forskellige vurderinger af fremtiden, som vil være svære for befolkningen at vurdere på baggrund af sådan en 

optagelsestekst. F.eks. gælder det for de lande, vi senest har optaget, at Schengen jo er udskudt, og at der er betingelser 

kombineret med optagelserne. Det vil blive svært at vurdere, og så vil det blive sådan en slags: »hvem tror det ene, hvem 

tror det andet-kampagne.« Den kan være svær at få til at blive frugtbar.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Søren Krarup for en kort bemærkning.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg havde i søndags den spændende oplevelse at være inviteret til et møde hos Radikal Ungdom, hvor jeg diskuterede 

forsvarspolitik med hr. Morten Helveg Petersen. Det var meget hyggeligt og fredeligt, men på et tidspunkt kom vi naturligvis 

til at tale en del om Afghanistan, dvs. om muligheden for at Danmark med sin indsats dér kunne skabe et demokrati, hvad 

jeg betvivlede. Jeg får lyst til i forlængelse af det, fru Hanne Agersnap har sagt hidtil, at spørge hende: Vil fru Hanne 

Agersnap fortælle mig, om der findes noget muslimsk demokrati i denne verden?
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg kan ikke stå her på talerstolen og i tankerne gennemgå alle lande, men det kan godt være, at Tyrkiet er det nærmeste,

vi kommer. Jeg må indrømme, at jeg ikke lige kan få tænkt det igennem i denne pressede situation.
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Kl.13:47  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Søren Krarup.
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Kl.13:47  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Så vil jeg være så fræk at fortsætte med den spændende debat med de radikale unge mennesker, for der blev Tyrkiet 

nemlig også nævnt som eksempel på et demokrati, og der var jeg altså også så fræk at spørge dem: Kender I noget til 

Kemal Atatürk? Kender I noget til det, han foretog med Tyrkiet i 1923? Det var nemlig nok, kan man sige, et sekulært 

styre, men det var et militærdiktatur, dvs. at der var en ophævelse af enhver form for demokrati. Det havde aldrig eksisteret i

Tyrkiet, og det kom i hvert fald ikke til at eksistere i 1923. Og det eksisterer jo for så vidt heller ikke i dag.

Forholdet er jo, at 98 pct. af Tyrkiets befolkning er muslimer, og dog skal de af militærdiktaturet hensættes i en tilstand, 

hvor de ikke må have lov til at udtrykke det. Vil fru Hanne Agersnap ikke give mig ret i, at Tyrkiet heller ikke er noget som 

helst eksempel på et demokrati?
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Det er i hvert fald ikke et demokrati, som jeg ønsker det. Der mangler pluralisme, der mangler ytringsfrihed, 

menneskerettigheder; der er en masse problemer, som bl.a. er nogle af dem, man sætter op i processen og i debatterne 

med EU-Kommissionen med henblik på optagelse, sådan at Tyrkiet netop kan udvikle sig til det pluralistiske demokrati, 

som medlemsstaterne i EU er.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så har hr. Per Clausen bedt om en kort bemærkning.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Per Clausen (EL):

Jeg vil bare spørge fru Hanne Agersnap, om hun ikke er enig med mig i, at forsøget på at opstille en hovedmodsætning 

mellem de sekulære og de islamistiske i forhold til Tyrkiet jo netop skygger for den interessante debat, hr. Søren Krarup 

prøvede at rejse her til sidst, nemlig om, hvorvidt der foregår en demokratisk udvikling eller ej i Tyrkiet? Det, vi burde 

diskutere og interessere os for, burde jo være, hvordan vi udviklede demokratiet, hjalp de demokratiske kræfter i Tyrkiet 

med at udvikle demokratiet.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jo, og mange tak til spørgeren, fordi han formulerer det så pænt. Jeg prøvede netop at sige, at jeg synes, vi skal fokusere 

på, hvor de demokratiske bevægelser, de demokratiske holdninger er i Tyrkiet, og ikke på, hvor de islamiske og sekulære 

bevægelser er.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Næste ordfører er fru Helle Sjelle fra De Konservative.

  

Vis alle (38) indlæg i denne gruppe

86

Kl.13:49  
Ordfører

(Ordfører)

Helle Sjelle (KF):

Det er jo ikke første og det er nok heller ikke sidste gang, vi på foranledning af Dansk Folkeparti skal diskutere et eventuelt 

tyrkisk medlemskab af EU. Der skal jo holdes liv i valgkampen, i hvert fald frem til juni måned, hvor der er valg til Europa-

Parlamentet. Men så kan man i hvert fald håbe, at det i det mindste stilner af derefter.

Jeg skal så også endnu en gang takke for anledningen til at gøre rede for Det Konservative Folkepartis holdning til den her 

sag.

I 2005 indledte EU optagelsesforhandlinger med Tyrkiet. Forud var gået mange års forberedelser og reformer i Tyrkiet, der 

ansøgte om medlemskab af EF allerede i 1987. Reformarbejdet går dog endnu flere år tilbage. Allerede i 1963 underskrev 

de seks EF-lande og Tyrkiet Ankaraaftalen. Den betød, at Tyrkiet skulle tilpasse sig EU’s indre marked, bl.a. ved at 

tyrkiske arbejdstagere under bestemte vilkår fik lov til at arbejde i de daværende EF-lande. Tyrkiet har altså længe 

orienteret sig mod EF og nu mod EU, hvilket har været årsag til betydelige ændringer af det tyrkiske samfund. Det er også 

sket i løbet af de her år.

Men der er slet ikke for os Konservative nogen tvivl om, at der endnu er langt igen for Tyrkiet. Københavnskriterierne er det 

væsentligste grundlag, som Kommissionen løbende vurderer Tyrkiet ud fra. Helt overordnet er der tre kriterier, nemlig det 

politiske, det økonomiske og kriteriet om overtagelse af EU’s samlede regelsæt. Det politiske kriterium kræver demokrati, 

retsstat, menneskerettigheder og beskyttelse af mindretal. Som nævnt af udenrigsministeren tidligere vurderer 

Kommissionen, at Tyrkiet i tilstrækkelig grad opfylder det kriterium. Alligevel er der dog i høj grad - og det vil jeg gerne slå 

fast - plads til forbedringer. Ytringsfrihed og religionsfrihed er gode eksempler på rettigheder, som endnu ikke beskyttes 

kompromisløst i det tyrkiske samfund. Det vil kræve en holdningsændring, som EU kan være med til at fremme.

I 2006 har EU også kritiseret Tyrkiet for ikke at leve op til det økonomiske kriterium. Det skyldtes stridighederne om 

Cypern, der har fået Tyrkiet til ikke at udvide toldunionen med EU til også at omfatte de nye medlemslande. EU’s kritik er 

ikke blot snak, men er blevet fulgt op af sanktioner. Dele af optagelsesforhandlingerne er simpelt hen stoppet, indtil EU i år 

vil genoverveje dem.

Det er altså efter vores opfattelse indlysende, at Tyrkiet mangler at levere en lang række resultater, før et medlemskab kan 

komme på tale. De mange år, Tyrkiet allerede har ventet, viser med al ønskelig klarhed, at EU ikke giver ved dørene. Ingen 

ønsker at forbarme sig over Tyrkiet, blot fordi landet har ventet længe. Jeg kan derfor heller ikke helt forstå Dansk 

Folkepartis store bekymring for forhandlingerne med EU. Tror Dansk Folkeparti virkelig, at Tyrkiet bliver lukket ind, før de 

lever op til Københavnskriterierne, bare fordi Tyrkiet skal med?

Som udenrigsministeren allerede tidligere har påtalt, vil Tyrkiet være et helt anderledes og vestligt samfund, hvis det på et 

tidspunkt til punkt og prikke opfylder de her krav. I Det Konservative Folkeparti bakker vi derfor fuldt op om regeringens og 

folketingsflertallets åbne og afventende holdning til optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet. Vi kan ikke på forhånd 

forudsige, hvorvidt landet på et tidspunkt ude i fremtiden vil leve op til EU’s fornuftige og nødvendige kriterier. Til gengæld 

kan vi sige, at Tyrkiet lige nu - lige nu, hvor vi står her - er et godt stykke fra at leve op til de kriterier og dermed også et 

godt stykke fra medlemskab af EU. Vi ønsker naturligvis ikke i Det Konservative Folkeparti - og det vil jeg gerne 

understrege - at Tyrkiet bliver medlem af EU, før landet er klar til EU og EU er klar til Tyrkiet. 

  

87

Kl.13:53  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:53  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg synes, at det er meget skarpsindigt lige til sidst at få slået fast, at Tyrkiet ikke kan blive medlem af EU, før Tyrkiet er 

klar! Jeg går ud fra, at det må være et krav, der gælder for alle europæiske lande, ellers ville der i hvert fald være noget 

mærkeligt over det, og derfor er det måske i virkeligheden også lidt overflødigt at gentage det og gøre det til et så 

gennemgående argument i hele sin retorik.

Jeg tror så aldrig, at Tyrkiet bliver medlem, fordi Tyrkiet i øjeblikket bevæger sig i den helt gale retning. Landet er i gang 

med en islamisering fra top til bund, og det er i virkeligheden det, der er det dybt bekymrende, for hvordan reagerer Tyrkiet 

på de forhandlinger, der i øjeblikket finder sted? Sagen er jo den, at hvis man orienterer sig i de tyrkiske medier, i den 

tyrkiske debat, kan man se, at de krav, som EU stiller til Tyrkiet med hensyn til ligestilling, menneskerettigheder, 

demokrati, ytringsfrihed osv., helt generelt for mange tyrkere virker som en rød klud i ansigtet. De betragter det nærmest 

som en fornærmelse mod den nationale stolthed.

Derfor er spørgsmålet ikke så meget, om Tyrkiet nogen sinde bliver medlem - det tror jeg faktisk aldrig nogen sinde sker - 

men derimod, hvilken skadevirkning det har på samarbejdet og naboskabet mellem EU og Tyrkiet, at man bliver ved med at

bilde folk ind, at de kan få noget, som de tydeligvis ikke selv vil levere det nødvendige for at gøre sig klar til at få.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Helle Sjelle (KF):

Det er åbenbart overhovedet ikke overflødigt, at vi skal gentage det gang på gang, for det lader jo ikke til, at Dansk 

Folkeparti har forstået budskabet, men vi gentager det gerne en gang til: Vi mener ikke, at Tyrkiet skal være medlem af 

EU, før Tyrkiet er klar til EU, og før EU er klar til Tyrkiet. Det vil sige, at Tyrkiet skal leve op til de krav, der bliver stillet. Det 

er det, der er budskabet herfra, og det vil det også være de næste gange, Dansk Folkeparti rejser de her debatter om 

Tyrkiets udvikling.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg er ked af at have stillet et spørgsmål uden for det på forhånd skrevne manuskript, men jeg vil alligevel gerne gentage 

det.

Lad os nu lade være med at fokusere på, om Tyrkiet kommer med eller ej. Lad os nu fokusere på, hvilken betydning det har

for Tyrkiet, at man bliver ved med at sige til tyrkerne, at de på et eller andet tidspunkt, når de opfylder kriterierne, kommer 

med, og at man så bliver ved med at komme med nye kriterier. Lad os prøve at fokusere på, hvordan det bliver modtaget i 

den tyrkiske offentlighed og den tyrkiske debat, at man hele tiden stiller krav, som jo i hvert fald i forhold til kønnenes 

ligestilling, demokrati, ytringsfrihed - i parentes bemærket Muhammedtegninger - og en lang række andre ting bliver 

betragtet som en fornærmelse, altså som noget, der gør, at de bevæger sig længere væk fra EU. Er det noget, der fremmer

den broderlighed imellem Danmark og EU og Tyrkiet, som Det Konservative Folkeparti og sådan set også Dansk Folkeparti

gerne vil have, eller er det i virkeligheden noget, der gør, at parterne rykker længere væk fra hinanden?

Jeg håber, at fru Helle Sjelle kan bevæge sig lidt ud over det, hun sagde i sin ordførertale, og også svare på det, som jeg 

spørger om.
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Kl.13:56  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:56  
Kort bemærkning

Helle Sjelle (KF):

Det kan nogle gange være lidt svært, fordi spørgsmålene går i alle mulige og umulige retninger, men jeg skal dog gøre mit 

bedste.

Jeg synes bestemt ikke, at EU skal lade være med at stille krav eller stille Tyrkiet i udsigt, at de eventuelt på et tidspunkt 

kan blive medlem. Jeg synes bare også, at det er nødvendigt og væsentligt at sige til Tyrkiet: Der er nogle krav, som I bliver

nødt til at leve op til, og de krav slækker vi ikke på, heller ikke selv om I synes, at det er nogle besværlige krav; hvis I vil 

være med i det her fællesskab, så er der nogle krav, som I er nødt til at leve op til.

Hvis Tyrkiet, og det synes jeg da er væsentligt, vælger at sige, at de ikke vil leve op til kravene og ikke vil være med, er det 

jo Tyrkiets valg. Det er jo ikke sådan, at vi fra EU siger, at vi under alle omstændigheder vil have Tyrkiet med. Det er da i 

høj grad også op til dem selv, om de ønsker at leve op til de krav.
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Kl.13:57  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Næste ordfører er hr. Niels Helveg Petersen, Radikale.
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Kl.13:57  
Ordfører

(Ordfører)

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg vil gerne starte med at sige tak til udenrigsministeren. Jeg var meget enig i de betragtninger, som udenrigsministeren 

fremførte. Og lad mig sige med det samme, at jeg og Det Radikale Venstre selvfølgelig kan stemme for det af hr. Michael 

Aastrup Jensen fremsatte forslag til vedtagelse, som er genbrug, men som jo på en udmærket måde stadig væk er rigtigt.

Det er sagt hele vejen igennem i denne debat: Tyrkiet opfylder i dag ikke betingelserne for medlemskab. Tyrkiet opfylder 

ikke Københavnskriterierne, og det ved tyrkerne godt selv; det ved man selvfølgelig, det ved vi i EU. Og først når Tyrkiet 

opfylder Københavnskriterierne, kan der blive tale om medlemskab. Det vil sige, at det Tyrkiet, der engang bliver medlem, er

et andet Tyrkiet end det, vi kender i dag.

Så vil jeg føje til, at man jo ikke altid skal se vanskelighederne. Man skal også se mulighederne, og man skal ikke mindst 

se på de muligheder, der ligger i et tyrkisk medlemskab i forhold til at stabilisere et af de mest urolige hjørner i verden. Et 

Tyrkiet, der opfylder Københavnskriterierne, er medlem af EU og er medlem af NATO, kan have en i høj grad stabiliserende 

rolle at spille i dette urolige hjørne af verden. Bl.a. kan det også have betydning for udviklingen i Mellemøsten, da Tyrkiet jo 

traditionelt, på trods af at det altså overvejende er et muslimsk land, har et rigtig godt forhold til Israel.

Perspektivet om EU-medlemskab er en stor støtte til de kræfter i Tyrkiet, der ønsker demokratisering og ønsker 

modernisering af det tyrkiske samfund. At smække døren i for Tyrkiet ville have meget negative følger for den politiske, 

demokratiske udvikling i Tyrkiet, det er jeg helt overbevist om. Og lad mig så sige, at vi aldrig her i Danmark har afholdt 

folkeafstemninger, når vi skulle optage nye medlemmer i EU, og det synes jeg heller ikke kan komme på tale, når det 

drejer sig om Tyrkiet.

Så undrede jeg mig over en enkelt bemærkning fra hr. Jesper Langballe i debattens forløb. Hr. Jesper Langballe sagde, at 

historien bevæger sig langsomt. Jeg må altså sige, at min oplevelse af historiens gang inden for de sidste 18 år, siden 

1990, ikke er, at historien har bevæget sig langsomt, men at historien har bevæget sig utrolig hurtigt. Især når det drejer 

sig om udvidelse af de vesteuropæiske institutioner, især når det drejer sig om udvidelsen af EU og udvidelsen af NATO, 

har vi igennem de sidste 18 år oplevet en revolutionær udvikling i Europa. Europa ser i dag fuldstændig anderledes ud, end 

det gjorde i 1990, da kommunismen brød sammen, så jeg undrede mig lidt over den, synes jeg, historieløse betragtning.
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Kl.14:01  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.14:01  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Hr. Helveg Petersen omtalte den positive udvikling i Tyrkiet, som den igangværende optagelsesproces har afstedkommet. 

Der vil jeg bare gerne spørge, om hr. Niels Helveg Petersen betragter det som entydigt positivt for det tyrkiske demokrati, at

det parti, AKP, hvis program og ledelse er blevet kendt i strid med forfatningens sekulariseringsprincipper, tordner frem. 

Ved de seneste valg, parlamentsvalg, præsidentvalg og forventelig også på søndag til lokalvalg, har det pågældende parti 

vundet mere og mere terræn. Og når partiet samtidig altså ved forfatningsdomstolen er blevet kendt i strid med de 

demokratiske grundprincipper i Tyrkiet selv, er det så udtryk for, at Tyrkiet bevæger sig i den rigtige retning?
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Kl.14:02  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:02  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg sagde faktisk ikke noget om den positive udvikling i Tyrkiet. Jeg sagde, at det ville være et tilbageslag for de 

progressive kræfter i Tyrkiet, hvis EU smækkede døren i for næsen af Tyrkiet. Det var det, jeg sagde.

Udviklingen i Tyrkiet er ikke entydigt gået i den rigtige retning. Der sker mange ting i Tyrkiet, som er positive, og ikke 

mindst skal vi være opmærksomme på, at tyrkisk økonomi altså er en meget, meget stærk og meget levende økonomi, der

jo helt og fuldt lever op til de krav, man økonomisk set kan stille til et medlem af EU.

Men det er ikke entydigt positivt. Der er store spændinger i Tyrkiet, og der er undertiden tilbageslag. Jeg kan jo bare ikke 

se, at det skulle være noget specielt tilbageslag, at den tyrkiske højesteret blander sig i det her og siger, hvad de mener 

om regeringspartiet. Det er da tværtimod et udtryk for en vis styrke, for demokratisk styrke, at der er en domstol, der kan 

gå på tværs af den siddende regering. Det er jo et princip, vi jo altså også hylder i Danmark, selv om det ikke står i den 

danske grundlov.
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Kl.14:03  
Kort bemærkning
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Folketinget, Christiansborg
1240 København K.
Tlf.: +45 3337 5500
Mail: folketinget@ft.dk 

F 24  Om udviklingen i Tyrkiet

Af Morten Messerschmidt (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Peter

Skaarup (DF)

Til udenrigsministeren

Per Stig Møller (KF)

Samling:  2008-09

Status:  Foretaget

 

Vis alle indlæg
Ordførertaler

Forhandlinger

Møde nr.70, torsdag 26.03.2009

Vil udenrigsministeren redegøre for den aktuelle udvikling i Tyrkiet, herunder de interne kampe mellem den islamiske regering og de 

sekulære kræfter, og i det lys give sin vurdering af, om udenrigsministeren finder, at Tyrkiet bevæger sig i retning af eller væk fra EU?

Vis oversigt over samtlige taler

0

  
Kort bemærkning

Det næste punkt på dagsordenen er:

13) Forespørgsel nr. F 24:

Forespørgsel til udenrigsministeren:

Vil udenrigsministeren redegøre for den aktuelle udvikling i Tyrkiet, herunder de interne kampe mellem den islamiske 

regering og de sekulære kræfter, og i det lys give sin vurdering af, om udenrigsministeren finder, at Tyrkiet bevæger sig i 

retning af eller væk fra EU?

Af Morten Messerschmidt (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard 

(DF) og Peter Skaarup (DF).

(Anmeldelse 13.01.2009. Fremme 20.01.2009).
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Kl.11:43  
Kort bemærkning

Formanden:

Den første, der får ordet, er hr. Morten Messerschmidt som ordfører for forespørgerne for at begrunde forespørgslen. 

Værsgo.
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Kl.11:43  
Kort bemærkning

Begrundelse

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand. Efter at have gennemgået nogle af de fatale konsekvenser af allerede gennemførte udvidelser vender vi altså 

blikket imod en af de nok mest opsigtsvækkende forhandlinger, som i øjeblikket pågår med et land, som ønsker 

medlemskab af EU, nemlig Tyrkiet. Jeg og Dansk Folkeparti er af den opfattelse, at det fra starten af har været en fatal 

misforståelse overhovedet at indlade sig på optagelsesforhandlinger med et land, der kulturelt, politisk, historisk og på 

mange andre områder afviger så mærkbart fra kernelandene, fra medlemslandene i EU, at vi nærmest dagligt oplever 

forskellene, konflikterne, problemerne ved at skulle få to så forskellige størrelser til overhovedet at passe sammen, og at det

i virkeligheden i højere grad fører til, at de to parter så at sige flytter sig bort fra hinanden, end det, der oprindelig var tanken:

at man skulle forsøge at forene.

Vi har et godt samarbejde med Tyrkiet i Europarådet og i NATO og i andre sammenhænge, men de fleste vil efterhånden 

kunne se, at det, der foregår i øjeblikket i Tyrkiet, er en regulær islamisering, hvor AK-partiet med premierminister Erdogan 

og præsident Gül i spidsen område for område - undervisningssektoren, administrationen, justitsvæsenet og en lang række

andre sektorer - er i gang med en islamisering af landet, som hverken er til Tyrkiets fordel eller til EU’s fordel. Det er derfor 

vores opfattelse, dels at vi i Folketinget løbende skal have en debat om, hvordan udviklingen i Tyrkiet nu engang er, dels at 

regeringen bør tilsikre, at uanset hvad der sker, vil Tyrkiet aldrig kunne blive medlem af EU, uden at danskerne bliver spurgt 

ved en folkeafstemning, dels at man skal overveje, om det overhovedet er fornuftigt i forhold til relationen Tyrkiet og EU 

imellem at fortsætte med forhandlingerne.

Det er på den baggrund, at vi ønsker den her forespørgsel.
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Kl.11:45  
Kort bemærkning

Formanden:

Ja tak. Så er det udenrigsministeren til besvarelse.
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Kl.11:46  
Ordfører

Besvarelse

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

EU har haft optagelsesforhandlinger med Tyrkiet siden 2005. Reformtempoet i landet har været svingende - det er der ingen

grund til at lægge skjul på - men den tyrkiske regering har som sin erklærede målsætning at tilnærme Tyrkiet EU og EU's 

standarder. Det vil jo selvsagt være i både EU's og Danmarks interesse, så det er en proces, som vi støtter.

Ifølge den tyrkiske forfatning er Tyrkiet et sekulært samfund med en klar adskillelse mellem stat og religion. 

Regeringspartiet, AKP, har islamiske rødder, men det afviser selv at være islamisk orienteret. Det er sandt, at der i det 

tyrkiske samfund er kredse, der frygter, at AKP-regeringen bevæger landet væk fra princippet om adskillelse af stat og 

religion. AKP lægger selv vægt på, at Tyrkiets strategiske orientering er mod Europa, og partiet har, siden det kom til 

magten i 2002, arbejdet for landets tilnærmelse til EU. Det registrerede vi jo navnlig i perioden fra 2002 til udgangen af 

2005, hvor reformtempoet var særlig højt.

AKP fik ved det seneste valg i 2007 cirka 46 pct. af stemmerne, og partiet fortsatte på det grundlag med at have 

regeringsansvaret. Desuagtet har domstolene været opmærksomme på AKP's islamiske rødder for at sikre, at Tyrkiet 

forbliver sekulært. Sidste år behandledes således en sag imod AKP, og den meget omtalte lukningssag mod AKP kostede

jo rent faktisk meget politisk energi og opmærksomhed og satte reformtempoet ned i forhold til det, som EU forlangte.

Men sagen blev afsluttet i 2008, ved at den tyrkiske forfatningsdomstol konkluderede, at AKP havde været centrum for 

antisekulære aktiviteter, men domstolene undlod at skride til lukning at partiet. Sagen tydeliggjorde konflikten mellem stat 

og religion i det tyrkiske samfund, og den satte som sagt reformprocessen i stå i en lang periode. Og så vil jeg selvfølgelig 

gerne tilføje, som jeg også sagde dengang, at partilukninger i et demokrati bør være noget ganske exceptionelt og være i 

overensstemmelse med Venedigkriterierne, som Europarådet jo arbejder med. Siden lukningssagen i 2008 har valgkampen 

op til lokalvalget den 29. marts 2009 igen afledt opmærksomheden noget fra EU-processen.

Grundlaget for EU's optagelsesforhandlinger med Tyrkiet er som bekendt Københavnskriterierne og den opstrammede 

forhandlingsramme, som er fastlagt af Rådet for Den Europæiske Union. Den danske holdning til optagelsesforhandlinger 

med Tyrkiet er klar, og den har jo også et bredt flertal i Folketinget bag sig og blev bekræftet den 2. maj 2006. 

Målsætningen er et tyrkisk medlemskab af EU, men forhandlingerne er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på 

forhånd, og hvor der også skal tages hensyn til EU's evne til at optage nye medlemmer på det tidspunkt, hvor beslutningen 

skal træffes. Tyrkiet kan først blive medlem af EU, når alle betingelser for medlemskab er opfyldt og EU altså er klar.

Europa-Kommissionen konkluderede i den seneste fremskridtsrapport for Tyrkiet fra november 2008, at landet har forbedret 

sin evne til at leve op til forpligtelserne ved et EU-medlemskab. Tyrkiet opfylder fortsat, siger Kommissionen, i tilstrækkelig 

grad det politiske Københavnskriterium.

Der er sket visse fremskridt i forhold til ytringsfriheden, bl.a. gennem en ændring af artikel 301 i straffeloven, og forholdene 

for de ikkemuslimske trossamfund er forbedret gennem vedtagelse af lov om stiftelser, men implementeringen af 

reformtiltagene halter desværre bagefter i flere tilfælde.

På det udenrigspolitiske område fremhævede Kommissionen i øvrigt Tyrkiets aktive rolle i særlig Mellemøsten og 

Kaukasus, hvor der jo er bevægelse i positiv retning.

EU-Kommissionen peger på, at en væsentlig udfordring for Tyrkiet er at få gennemført en forfatningsreform og en reform af 

justitsvæsenet. Derudover skal Tyrkiet fremme menneskerettighederne, bl.a. ytringsfriheden og religionsfriheden, og den 

civile kontrol med militæret skal styrkes.

Tyrkiet lever desuden endnu ikke op til sine forpligtelser i henhold til den såkaldte Ankaraprotokol. Den protokol udvider sin 

toldunion mellem EU og Tyrkiet til også at omfatte de nye EU-medlemslande, herunder Cypern. Tyrkiet har endnu ikke 

ophævet sine restriktioner på transport- og havnefaciliteter i forhold til Cypern. EU blev i 2006 enig om, at dette skulle have 

konsekvenser, og det blev bl.a. besluttet, at 8 ud af de 35 forhandlingskapitler skulle fastfryses. EU vil tage spørgsmålet om

Ankaraprotokollen op til fornyet overvejelse til efteråret 2009. Tyrkiet modsætter sig gennemførelse af Ankaraprotokollens 

forpligtelser, fordi de ikke ønsker at tage et skridt, som de mener kan tolkes som en de facto tyrkisk anerkendelse af 

republikken Cypern.

I den seneste tid er der sket både fremskridt og tilbageskridt. Et helt nyt og positivt fremskridt er åbningen af en ny kurdisk 

tv-kanal på nationalt tv, TRT 6. Men på andre punkter er der i 2008 efter alt at dømme sket tilbageskridt, f.eks. har nogle 

ngo'er rapporteret om flere sager vedrørende tortur og mishandling i 2008 end året før. Det er selvfølgelig meget alvorligt, og 

det må den tyrkiske regering få rettet op på.

Alt i alt står Tyrkiet således over for en række udfordringer, der skal tackles, inden landet overhovedet kan komme i 

betragtning som medlem af EU. Men skulle Tyrkiet få gennemført alle disse reformer, få gennemført hele den proces, som 

vi forlanger af Tyrkiet, og som Tyrkiets regering selv er indstillet på at gennemføre, og skulle Tyrkiet så derigennem blive 

klar til EU og EU samtidig blive klar til Tyrkiet, så er det givet, at Tyrkiet jo til den tid vil være et helt andet land end det, vi 

kender i dag, og som Dansk Folkeparti altid forholder sig til. Så vil de forhold, som Dansk Folkeparti med megen ret 

anfægter, nemlig være fortid.

Den tyrkiske regering har tilkendegivet, at den ønsker at sætte fart på EU-reformprocessen efter lokalvalget den 29. marts. 

Premierminister Erdogan har udnævnt en ny EU-chefforhandler, som kan koncentrere sig om EU-udvidelsesforhandlingerne 

og virke som en indpisker i reformprocessen, således at disse fejl og mangler bliver rettet hurtigere. Og det vil jo så 

forhåbentlig bidrage til at skabe et nyt momentum.

Ifølge AKP-regeringen selv vil et af de første tiltag efter lokalvalget være at skabe enighed om forfatningsændringer, og det 

kan vi jo kun tilskynde den tyrkiske regering til at gøre. EU er i løbende dialog med Tyrkiet, bl.a. i forbindelse med EU-

optagelsesprocessen. Danmark har også tætte bilaterale kontakter til landet, og under mit besøg i Tyrkiet sidste år 

drøftede jeg naturligvis bl.a. optagelsesforhandlingerne med udenrigsministeren, Babacan. Et af de punkter, jeg lagde vægt 

på, var vigtigheden af at få fart på reformprocessen, især reformer relateret til menneskerettighederne.

Lad mig så slå fast: Tyrkiets vej mod EU er lang og besværlig. Tyrkiet skal gennemføre en omfattende reformproces. Det 

centrale er, at Tyrkiet selv ønsker en tilnærmelse til EU. Det er også i både EU's og Danmarks interesse, at Tyrkiet udvikler

sig i retning af EU. Kommer landet igennem de nødvendige reformer, vil det være et helt andet land, end vi kender i dag. 

Men det vil tage mange år, før Tyrkiet når det punkt, og det vil først være til den tid, vi skal tage endelig stilling til et tyrkisk 

medlemskab af EU.

Her og nu har vi fokus på Tyrkiets tilnærmelse til EU og den tyrkiske reformproces, og det er en reformproces, vi alle, også 

Dansk Folkeparti, naturligvis må være interesseret i fortsætter og accelererer.
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Kl.11:53  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak til udenrigsministeren for besvarelsen.

Så går vi til forhandlingen, og den første, der får ordet, er hr. Morten Messerschmidt som ordfører for forespørgerne.
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Kl.11:53  
Kort bemærkning

Forhandling

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand. Hvorfor minder udenrigsministerens ord mig slående om Chamberlains betragtninger efter sin fredsaftale med

Hitler, peace in our time, troen på, at blot man har et papir, hvorpå der står fred, så får man fred? Det gør de, fordi det er 

præcis den samme situation, vi befinder os i med hensyn til den tyrkiske regering, som naturligvis alt andet lige er et noget

mere venligt stemt regime end det, som Chamberlain havde indgået en aftale med.

Man tror, hvis man skal blive i sprogbruget, på unifying i vores tid, på forening i vor tid med noget, som grundlæggende er 

fuldstændig uforeneligt. Og jeg undrer mig over, at udenrigsministeren næsten ikke, for ikke at sige slet ikke, svarer på den

del af forespørgslen, som handler om, hvorvidt Tyrkiet i øjeblikket bevæger sig bort fra EU eller i retning af EU. Han berører 

overhovedet ikke den islamiseringsproces, som i øjeblikket er i gang under AK-regeringen - ud over dommen fra højesteret. 

Udenrigsministeren berører selvfølgelig forfatningsændringen og siger, at den er positiv. Men er det ubetinget positivt, at AK-

regeringen som led i sit islamiske kvindesyn nu mener, at kvinder skal ind i en særlig bestemmelse i forfatningen, som 

handler om sådan særlig beskyttelsesværdige grupper, herunder børn, handicappede og lignende?

Er det i virkeligheden ikke et forslag, som ligger fuldstændig i forlængelse af det, vi for få år siden hørte fra samme Erdogan,

om sex uden for ægteskab, der også skulle være kriminelt, forudsat at man altså var gift med en anden? Det er fuldstændig

den samme islamiske tankegang, som vi her ser fra Erdogans parti, som når Erdogan udsteder censurforbud mod 

videnskabelige magasiner, der bringer et billede af Charles Darwin på forsiden, fordi han efter regeringens opfattelse har 

været grundlaget for den kreationisme, som man betragter som i strid med islam. Eller hvorfor nævner man ikke de 254 

journalister, som alene sidste år blev retsforfulgt af regeringen, heraf 44 alene efter den artikel 301, som udenrigsministeren 

nævner, men som det tyrkiske retsvæsen altså stadig væk forholder sig til, bruger, anvender, sigter og dømmer folk efter?

Tyrkiet er på vej væk fra EU. Man har ligestillet de islamiske og de sekulære skoler, når det kommer til optag på 

universiteterne. Man har fjernet det gamle forbud mod det islamiske hovedtørklæde, som går helt tilbage til kemalismens 

start, helt tilbage til tiden lige efter første verdenskrig. Man har på linje med det, der foregår i alle andre muslimske lande, 

valgt at forbyde restauranter at udskænke alkohol i 62 ud af Tyrkiets 81 provinser. Område for område minder Tyrkiet mere 

om det Mellemøsten, vi kender, end om det EU, vi nu engang er.

Derfor er vi i Dansk Folkeparti voldsomt skeptiske over for at fortsætte den optagelsesproces, man har sat i gang. Og vi 

insisterer på, at hvis man vil dette ideologiske projekt, må det i det mindste sikres, at befolkningerne får det endelige ord. 

Lige så vel som at præsident Sarkozy i Frankrig har lovet franskmændene en folkeafstemning, bør den danske regering 

også love danskerne, at hvis man fortsætter med dette hovedløse projekt, jamen så bliver det danskerne, der får den 

endelige afgørelse ved en folkeafstemning. Det er det eneste rigtige.

Jeg skal derfor her indledningsvis på vegne af Dansk Folkeparti fremføre følgende:

Forslag til vedtagelse 

»Folketinget konstaterer, at Tyrkiet med sit historiske, politiske og kulturelle baggrund afviger mærkbart fra de øvrige af 

EU’s medlems- og ansøgerlande. Endvidere konstaterer Folketinget, at Tyrkiet igennem de seneste år har gennemgået en 

udvikling væk fra det sekulære udgangspunkt, idet der henvises til forholdene for minoriteter, for ytringsfriheden, for 

ligestillingen og for demokratiet.

På den baggrund opfordrer Folketinget regeringen til i EU at modarbejde processen med henblik på optagelse af Tyrkiet i 

EU og kræver, at regeringen som led i en eventuel optagelse af Tyrkiet som medlem af EU udskriver folkeafstemning 

herom.«

(Forslag til vedtagelse nr. V 48).

Tak, formand.
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Kl.11:58  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak. Dette oplæste forslag til vedtagelse vil indgå i Folketingets videre forhandlinger.

Jeg skal her udsætte mødet. Mødet genoptages kl. 13.00.
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Kl.11:58  
Kort bemærkning

:

Mødet er udsat. (Kl. 11:58).

  

9

Kl.13:06  
Kort bemærkning

Forhandling

Formanden:

Mødet er genoptaget.

Vi er ved forhandlingen, og den næste ordfører under F 24 er hr. Michael Aastrup Jensen. Værsgo.

  

Vis alle (6) indlæg i denne gruppe
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Kl.13:07  
Ordfører

(Ordfører)

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg vil indledningsvis gerne have lov til at slå fast, at i spørgsmålet om Tyrkiets mulige optagelse i EU, er der faktisk 

opstillet en lang række helt specifikke krav, og før de er opfyldt, kan der på ingen måde blive tale om et tyrkisk EU-

medlemskab. Som det ser ud i dag skal tyrkerne flytte sig endog meget langt, hvis de på nogen måde skal gøre sig 

forhåbninger om at blive en del af Den Europæiske Union. Det er min og Venstres opfattelse, at Tyrkiet, som vi kender det i

dag, langtfra er parat til at blive en del af EU. Jeg vil godt have lov til at advare imod, at Dansk Folkeparti får lov til at kapre 

debatten for at gøre den til et spørgsmål om, hvorvidt Tyrkiet anno 2009 skal være EU-medlem. Det spørgsmål er jo 

fuldstændig uaktuelt.

Denne forespørgselsdebat er en ud af efterhånden mange debatter, hvor vi kan få lov til at høre på Dansk Folkepartis 

evindelige klagesang om, at EU er så og så dårligt, og at vi i virkeligheden ville være meget bedre tjent med en høj mur 

omkring Danmark, der kan holde omverdenen på behørig afstand. Det er som at høre en meget dårlig lp-plade, hvor 

pickuppen desværre er kørt fast i samme rille, og på pladecoveret blomstrer partiets spidskandidat til 

europaparlamentsvalget, en mand, der er så utilfreds med EU, at han partout må have et fast sæde i dets parlament. Vi 

befinder os med andre ord midt i hr. Morten Messerschmidts valgkamp, og her er spørgsmålet om Tyrkiet blot endnu et 

stykke valgflæsk, som han langer over disken til vælgerne.

Vi kan bruge Tyrkiet, men set i den sammenhæng er Tyrkiets behov for EU langt, langt større. Tyrkiet ligger som bekendt 

på grænsen mellem Europa og Asien. Af den grund har landet enorm strategisk betydning, især sikkerhedspolitisk, men 

også med hensyn til energiforsyning og handel i øvrigt. Samtidig indtager Tyrkiet en nøglerolle som diplomatisk bindeled 

mellem de stridende parter i Mellemøsten. Landet har bl.a. spillet en meget aktiv rolle i forsøget på at mægle mellem 

Syrien og Israel. Endelig er Tyrkiet en regional magtfaktor, der er med til at værne os og de øvrige lande i Mellemøsten mod

Irans islamiske terrorregime.

Men selv om Tyrkiet måske er lidt af en duks set i mellemøstlig sammenhæng, befinder landet sig stadig rigtig langt nede 

på den demokratiske skala. Der er meget langt op for overhovedet at nærme sig det niveau, som landet skal befinde sig på,

før et tyrkisk medlemskab af EU bliver realistisk. Listen over Tyrkiets fejl og mangler er alenlang, og Dansk Folkepartis 

ordfører har vi allerede hørt remse op af denne liste igen og igen, og det vil han sikkert gøre igen under debatten. Men jeg 

skal nok spare Tinget.

Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at vi i Venstre, eller for den sags skyld i EU generelt, vil se stort på Tyrkiets 

stribevis af brud på elementære menneskerettigheder eller er ligeglade med, at landet ikke efterlever internationale 

konventioner og aftaler - på ingen måde. Hvis Tyrkiet nogen sinde skal gøre sig forhåbninger om at blive en del af det gode 

selskab, skal tyrkerne og deres ledere virkelig lægge sig i selen, for de har meget, meget lang vej igen, før de er egnede til 

at blive lukket ind i varmen. Som jeg sagde indledningsvis, er EU’s principper klippefaste, dem kan der ikke forhandles om. 

På den baggrund vil jeg gerne på vegne af Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale

Venstre og Liberal Alliance fremsætte følgende:

Forslag til vedtagelse

»Folketinget bekræfter sin vedtagelse V 66 af 2. maj 2006.«

(Forslag til vedtagelse nr. V 49).

Hvis nu ikke alle tilstedeværende ved, hvad det egentlig var, vi vedtog i 2006, vil jeg gerne lige læse det op som en 

servicemeddelelse. Det var følgende:

»Folketinget konstaterer, 

- at forhandlingerne med Tyrkiet om medlemskab af Den Europæiske Union er indledt,  

- at grundlaget er Københavnskriterierne og en opstrammet og forsvarlig forhandlingsramme som fastlagt af Rådet for Den 

Europæiske Union på mødet den 3. oktober 2005, 

- at målsætningen er tyrkisk medlemskab af EU, men at forhandlingerne er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på 

forhånd, og hvor der også skal tages hensyn til EU's evne til at optage nye medlemmer (absorptionskapacitet). Folketinget 

opfordrer regeringen til fortsat at medvirke til at sikre en stram og forsvarlig forhandlingsproces med Tyrkiet.«
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Kl.13:11  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak. Vi har jo i formandskabet indført den praksis, at man ikke nødvendigvis læser et forslag til vedtagelse op, efter at 

ordføreren netop har læst det op - sådan har det jo været før - men for en god ordens skyld vil jeg gøre det her, for nu er der 

to oplæste forslag: det gamle og det nye. Jeg vil godt læse det op, for det er rimelig kort. Det, som Venstre, 

Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance har som

forslag til vedtagelse, lyder:

»Folketinget bekræfter sin vedtagelse V 66 af 2. maj 2006.«

Det er det forslag til vedtagelse, der indgår i de videre forhandlinger.

Der er ønsker om korte bemærkninger, og det er først hr. Morten Messerschmidt. Jo
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Kl.13:12  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Først må der være grund til at takke hr. Michael Aastrup Jensen om ikke andet så i hvert fald for hans opfindsomhed i 

forhold til at skrive ordførertaler. Under den tidligere debat hørte vi lidt om Morten Korch, og nu skal vi høre om hans lp-

samling. Jeg er da næsten glad for, at vi har begrænset det til to debatter i dag.

Dernæst vil jeg høre: Når nu man fra det her store flertal af partiers side vælger at trække en vedtagelse fra den 2. maj 2006

frem, altså en næsten 3 år gammel vedtagelse, vidner det så i virkeligheden ikke om, at man fra de partiers side 

overhovedet ikke interesserer sig for, hvad der foregår i Tyrkiet? For der er jo netop sket helt elementært graverende ting i 

Tyrkiet inden for de sidste 2-3 år. AK-partiet, altså regeringspartiet, er blevet kendt i strid med forfatningen, og der er en 

omfattende islamisering af samfundet i gang. Alle de ting vælger japartierne overhovedet ikke at tage stilling til, næ, man 

holder fast i det, man vedtog i 2006, og så kan alt det andet åbenbart være ligegyldigt.
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Kl.13:13  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:13  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Nu tror jeg ikke, at Dansk Folkepartis EU-ordfører helt kan lægge mig i munden, at jeg ikke havde en rimelig skarp kurs 

over for et eventuelt kommende EU-medlemskab for Tyrkiet. Det var også derfor, at jeg som en servicemeddelelse læste 

vedtagelsen fra 2006 op, hvis nu nogen skulle have glemt den, for der siger vi jo, at det er en åben proces - resultatet er 

ikke givet på forhånd - at regeringen skal føre en stram og forsvarlig forhandlingsproces osv. 

Det er altså ord, hvor vi klart siger, at Københavnskriterierne skal opfyldes fra Tyrkiets side, at man generelt skal stramme 

op i forhold til demokratiske spilleregler osv. Det sagde vi allerede dengang, og det er der selvfølgelig ikke ændret ved; det 

mener vi stadig væk, og dermed har vi også sagt, at vi ikke mener, at Tyrkiet er i mål endnu. Og som jeg også sagde i 

ordførertalen, mener vi faktisk fra Venstres side, at der er rigtig lang vej til målstregen endnu.

Så er der selvfølgelig to måder, man kan gribe det an på: Skal vi så bare lade være med at tænke mere over det, eller skal 

vi prøve at holde dem på sporet og kæmpe for, at de når i mål? Det er det, vi lægger op til fra Venstres side.
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Kl.13:14  
Kort bemærkning

Formanden:

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:14  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Det kan jo ikke tages som udtryk for andet, end at Venstre åbenbart finder, at det der med, at et parti og en regering bliver 

kendt i strid med sit eget lands forfatning, i hvert fald ikke er væsentligt nok til, at man gider bruge et par minutter på at 

indskrive det i et forslag til vedtagelse. Det er da ganske tankevækkende. Noget så fundamentalt for et demokrati, som at 

ens regering overholder forfatningen, bør da indgå i de overvejelser, som man som EU-medlemsland gør sig, i takt med at 

Tyrkiet altså forhandler.

Så vil jeg spørge i forhold til det der mantra, vi hele tiden hører og sikkert vil høre fra alle de andre copy-paste-talere her 

efterfølgende, at selvfølgelig kan Tyrkiet først komme med, når landet overholder kriterierne: Hvilket europæisk land kan 

komme med, før de overholder kriterierne? For ellers giver det svar jo ikke nogen mening. Der er jo masser af europæiske 

lande, man ikke vælger at indlede optagelsesforhandlinger med, men hvis de alle sammen bare skal med, når de opfylder 

kriterierne, hvorfor skal man så forhandle med Tyrkiet og ikke med f.eks. Aserbajdsjan og Rusland?
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Kl.13:15  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:15  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Nu er det jo sådan, vil jeg gerne sige til hr. Morten Messerschmidt, at Tyrkiet er et officielt kandidatland til EU; det er 

Aserbajdsjan ikke endnu, og det er i hvert fald en rimelig god grund til, at man ikke forhandler med Aserbajdsjan.

I forhold til Tyrkiets eventuelle kommende EU-medlemskab har vi jo klart sagt, at vi ønsker at holde dem på sporet i forhold 

til Københavnskriterierne og i forhold til, at de mangler at få ryddet op i nogle ting, bl.a. i forhold til spørgsmålet om deres 

domstole og i forhold til forfatningen. Det er vi jo fuldstændig enige om. Det er også derfor, jeg siger, at det simpelt hen ikke

kan nytte noget, at Dansk Folkeparti prøver at kapre en dagsordenen om, at vi fra Venstres side gerne vil have Tyrkiet med 

i EU anno 2009, for som jeg sagde i min tale: Det ønsker vi ikke. Vi vil have, at Tyrkiet skal opfylde en lang række krav, 

som de ikke er i nærheden af at opfylde endnu, før de kan komme med i EU. Et forsøg på at fjerne den fokus, som hr. 

Morten Messerschmidt prøver på, skal han ikke få held til.
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Kl.13:16  
Kort bemærkning

Formanden:

Så er der en kort bemærkning fra hr. Kamal Qureshi.
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Kl.13:16  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

Tak. Vi har jo fremsat et fælles forslag til vedtagelse, men jeg tror, at vi også er enige på afgørende områder, så jeg synes 

bare - når nu vi ikke fik lejlighed til at stille ministeren spørgsmål i første runde - at jeg gerne, for at få det på plads, vil 

spørge Venstres ordfører, om ikke Venstre vil kunne bekræfte sammen med SF, at den helt klare grund til, at vi støtter den 

her proces, er, at vi tror på, at Tyrkiets udvikling i retning af mere demokrati, bedre menneskerettigheder, bedre rettigheder 

for kvinder og andet fremmes i den her proces og ikke det modsatte.

Det, der er det helt bærende, er jo, at vi i modsætning til Dansk Folkeparti ikke bare er optaget af at ødelægge Tyrkiet, 

men faktisk er optaget af, hvordan vi fremmer den udvikling i Tyrkiet, som kan gøre, at Tyrkiet netop kan virke som den bro, 

der bliver nævnt i ordførerens tale.
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Kl.13:17  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:17  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg kan kun være fuldstændig enig med spørgeren og sige, at det helt klart er vores vurdering, at det, at vi så at sige holder

dem på sporet - som jeg har nævnt et par gange - i forhold til optagelsesforhandlingerne, i forhold til at der hele tiden er en 

undersøgelse af, om de opfylder de forskellige kriterier, at vi arbejder for, at de kommer i en meget mere demokratisk 

retning, og holder regeringen fast på de løfter, den har givet i forhold til EU, er markant bedre, end at vi kommer og siger: 

Nej, vi mener ikke, at Tyrkiet overhovedet er en del af Europa. For så kan det da gå rigtig galt.

Her taler vi altså om et land, som har en kæmpe militærstyrke, et land, som i dag i mit billede i en eller anden grad er med 

til sammen med Israel at være duksedrengen i Mellemøsten. Og det kan altså gå gruelig galt, hvis ikke vi kan holde dem 

på sporet og så at sige hele tiden sige: I kan godt nå målet, hvis I opfylder de her forskellige krav. Så jo, jeg er meget enig.
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Kl.13:18  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Kamal Qureshi.
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Kl.13:18  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

De her korte bemærkninger behøver jo ikke nødvendigvis være spørgsmål, så jeg vil benytte lejligheden til at sige, at set 

gennem SF’s briller er der jo ikke nogen tvivl om, at det er helt klart, at vi ser en proces i Tyrkiet. Går man tilbage til det 

tidspunkt, hvor processen startede i Tyrkiet, og det er jo længere tilbage end i 2005, er der ingen tvivl om, at Tyrkiet har 

bevæget sig i en retning med mere respekt for menneskerettighederne. De grupper i Tyrkiet, som ønsker den her proces, 

bliver styrket af et europæisk samarbejde og bliver styrket af, at Tyrkiet er med i en lang række projekter, 

menneskerettighedsprojekter, kvinderettighedsprojekter, demokratiprojekter m.m. Tyrkerne er med i de internationale 

konferencer, og deltager også i langt hovedparten, hvor de personer og de grupper bliver styrket.

Så det ville være en skadelig udvikling for Tyrkiet, hvis vi skulle vælge den linje, som Dansk Folkeparti lægger op til, og 

skubbe tyrkerne fra os. Det, der er det helt centrale, det helt afgørende og det, tyrkerne har brug for, er, at vi er der, at vi 

hjælper dem, og at vi er med til at fremme udviklingen i det rigtige spor.
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Kl.13:19  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:19  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg er enig i, at vi heldigvis har set visse positive skridt fra Tyrkiets side. Jeg må så til gengæld sige, at jeg også synes, at 

vi har set tilbageskridt fra Tyrkiets side. Der må jeg give hr. Morten Messerschmidt ret i, at vi også har set episoder, som 

jeg i hvert fald absolut ikke syntes var pæne. Derfor er det også vigtigt for mig at understrege, at det Tyrkiet, som vi fra 

Venstres side gerne ser får EU-medlemskab, ikke er et Tyrkiet anno 2009, for der er altså lang vej endnu. Men som 

spørgeren klart var inde på, kan Tyrkiet jo kun komme i mål, hvis og såfremt Tyrkiet er på sporet, og derfor er det vigtigt, at 

vi holder dem på sporet.
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Kl.13:20  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe for en kort bemærkning.
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Kl.13:20  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Når jeg påhører de her debatter om Tyrkiets mulige optagelse i EU, så er der en ting, der altid undrer mig, og det er bl.a. hr.

Michael Aastrup Jensens tidshorisont. Det er altså, som om historien kun er et øjeblik, der venter på det næste øjeblik, og 

det er rigtigt, at det er sådan med historien i forhold til Vorherre, men hr. Michael Aastrup Jensen kunne dog godt have en 

anden tidshorisont.

Der bliver hele tiden sagt, at det slet ikke er i dag, og at det slet ikke er i 2009, at Tyrkiet skal optages, men altså, 

Muhammed er ca. 1.500 år gammel, og islamismen er lige så gammel. Så har vi i årene efter første verdenskrig oplevet et 

tilbageslag for islamismen med Kemal Atatürks reformer, og nu går det den modsatte vej igen, som om Kemal Atatürk 

næsten ikke havde eksisteret… 
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Kl.13:21  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Vi skal lige have spørgsmålet.
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Kl.13:21  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Ja, spørgsmålet - det forundrede spørgsmål - er: Hvad er det for en tidshorisont? Er det 30 år, der vil gå, inden Tyrkiet kan 

optages, eller er det 100 år, og kunne man så ikke lige lade det ligge lidt og vente med at snakke om det?
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Kl.13:22  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:22  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Altså, jeg kan ikke sætte en tidsgrænse ind og sige, at det bliver om x antal år, at Tyrkiet kan blive medlem af EU, for som

jeg har slået fast, skal Tyrkiet opfylde en lang række kriterier, som de ikke er i nærheden af at opfylde endnu. Og hvornår 

de så gør det, beror selvfølgelig på de forhandlinger, der er mellem EU på den ene side og Tyrkiet på den anden side. Jeg 

er selvfølgelig forhåbningsfuld, med hensyn til at vi kan komme det nærmere, at det kan storme fremad, men det er jo også 

vigtigt at slå fast, at det forslag til vedtagelse, som vi forhåbentlig bekræfter med en afstemning her senere, også klart siger,

at det er en åben proces, hvor resultatet ikke er givet på forhånd.

Så det vil sige, at det altså er sådan, at det ikke bare er en gratis omgang for Tyrkiet. Hvis ikke Tyrkiet opfylder de 

forskellige kriterier, der er, kan Tyrkiet ikke blive medlem af EU. Derfor er det også vigtigt, at Tyrkiet spiller med på den her 

bane.
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Kl.13:23  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.13:23  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jo, men hvis jeg nu fik den originale idé at foreslå her i Folketinget, at Saudi-Arabien skulle optages i EU, så ville det 

formentlig støde på forskellige indvendinger, og en af de absolut relevante ville være, at Saudi-Arabien er et islamisk 

diktatur. Og så ville hr. Michael Aastrup Jensen sige, at det jo var en proces, der gik over tid, og at alle 

Københavnskriterierne skulle være opfyldt, før vi kunne optage Saudi-Arabien.

Ærlig talt, er det da ikke nogle mærkelige luftkasteller og en mærkelig mangel på fornemmelse for, hvor uendelig langsomt 

historien bevæger sig?
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg kan berolige hr. Jesper Langballe med, at vi fra Venstres side ikke vil arbejde for, at Saudi-Arabien bliver medlem af EU.

Det er jo så dermed også sagt, at jeg mener, at Tyrkiet er et kandidatland, og at Tyrkiet selvfølgelig skal opfylde en lang 

række kriterier, for at det kan blive medlem. Det har jeg efterhånden sagt mange gange nu, men alligevel prøver man at 

skyde os i skoene, at - som jeg hørte det fra hr. Morten Messerschmidt tidligere - hvis det stod til os, ville Tyrkiet komme 

med i nærmeste fremtid.

Jeg har altså sagt rimelig klart i min tale, at der er lang vej endnu, før Tyrkiet kommer i mål, men som vi også talte om før, 

er det, at vi holder dem på sporet og holder dem på en demokratisk vej, bedre end alternativet.
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Så er det fru Yildiz Akdogan, Socialdemokratiet.
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Kl.13:25  
Ordfører

(Ordfører)

Yildiz Akdogan (S):

Et uddannelsessystem, der fungerer under en religiøs administration, censur på bøger, dødsstraf, skilsmisse ikke tilladt, 

prævention og abort ikke tilladt, kvinder i den offentlige sektor må opgive deres arbejde i tilfælde af et ægteskab, 

kriminalisering af homoseksuelle - disse var punkter i en forfatning, som også gjorde krav på nabostatens territorium. Men 

den her forfatning er ikke den tyrkiske. Det er en forfatning, der var den irske før 1973. Det får en til at tænke og ikke mindst

stille spørgsmålet: Kan det virkelig passe? Ja, det kan det. Men Irland er heldigvis nået langt siden, bl.a. takket være EU 

og de krav, man har stillet fra fællesskabets side til de enkelte medlemslande.

Men spørgsmålet i dag drejer sig om Tyrkiet, og spørgsmålet er så, hvad der sket, siden dette land blev kandidatland i 

1999. Tyrkiet har først og fremmest forpligtet sig til at opfylde Københavnskriterierne. Allerede 2 år efter, dvs. i 2001, 

lancerede den daværende koalitionsregering sin første reformpakke, der prikkede hul på en række tabuer i tyrkisk politik - 

tabuer, som gjorde op med militæret, mindretalsspørgsmålet og menneskerettighederne generelt.

I 2002 fik landet så sin nuværende konservative, religiøse regering, også kendt som AKP-partiet. Trods skeptikernes frygt 

for en islamisering af det sekulære Tyrkiet, kan man med rette spørge, hvad der er sket rent reformmæssigt under den her 

regering. Hvis jeg skal fremhæve nogle af de konkrete udviklingsprocesser, kan jeg nævne nogle enkelte, og det lyder 

sådan her:

Den meget kritiserede forfatning fra 1982, der blev til efter militærkuppet, har været og er under stor forandring og 

reformproces, og en tredjedel af forfatningen er bl.a. ændret. Dødsstraffen er afskaffet. Den politiske situation i Tyrkiet er 

meget mere stabil end tidligere, og militærets indblanding i det politiske liv er begrænset væsentligt. Bl.a. har militæret blot

en rådgivende rolle i dag. Mindretalsrettigheder er forbedret væsentligt. F.eks. er det i dag tilladt, at det kurdiske mindretal 

kan få lov til at se kurdisk tv 24 timer i døgnet. Kvindernes ligestilling er forbedret markant, bl.a. via ægteskabsloven og den 

reviderede straffelov. Vold mod kvinden tages meget mere alvorligt fra myndighedernes side, og der er nultolerance over for 

æresrelaterede drab, heldigvis. Religiøse mindretal har fået lettere ved at komme frem og ytre sig til pressen og i det 

offentlige rum generelt. Der er også indført en nultolerancepolitik mod tortur og mishandling i fængslerne.

Så langt, så godt. Men er alt så fryd og gammen i Tyrkiet? Nej, Tyrkiet har stadig lang vej med hensyn til at implementere 

alle reformer, og selv om optagelsesforhandlingerne blev indledt officielt i 2005, mangler landet stadig væk 33 ud af de 35 

lovpakker, som landet skal gennemføre. Spørgsmålet er så, når nu et kandidatland, som, siden det blev grundlagt i 1923, 

har sat den europæiske statsdannelsesmodel som sit forbillede og trods sin muslimske baggrund har formået at bygge et 

parlamentarisk system op med frie valg og et ønske om at være en del af det europæiske fællesskab: Skal dette land 

holdes ude? Eller skal man holde det fast i den reformproces, det er i gang med?

For os Socialdemokrater er svaret ret enkelt. Tyrkiet er en vigtig samarbejdspartner for EU, og landet spiller også en vigtig 

rolle i NATO, som vi har set på det seneste, og kan også være en god rollemodel for andre muslimske lande. Derfor skal 

man holde den tyrkiske regering fast på det løfte om reformer. Vi ved, at medlemskab ikke er på tale i morgen eller de 

næste mange år frem, ligesom vi ved, at bolden ligger hos tyrkerne, hvad reformprocessens hastighed angår. Derfor mener 

vi heller ikke, at døren skal lukkes for Tyrkiet eller andre lande, der måtte ønske at forpligte sig til kravene om kriterierne fra 

EU's side. Vi skal derimod holde fast i en stram og ansvarlig forhandlingspolitik, hvad enten det gælder Tyrkiet eller andre 

kandidatlande.

Vi støtter den af Venstres ordfører fremsatte udtalelse.
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Kl.13:29  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:29  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Tak for betragtningerne. Jeg tror bare, jeg vil nøjes med at spørge - nu hvor fru Yildiz Akdogan altså tilslutter sig det forslag 

til vedtagelse tilbage fra midten af 2006 - om hun ikke isoleret betragtet kan se det som et problem, at den regering, som 

EU i øjeblikket forhandler med, er blevet kendt forfatningsstridig ved Tyrkiets forfatningsdomstol og altså har fået straffe 

derefter, det vil sige fået nedsat sit statstilskud osv.

Gør det ikke bare for nogle Socialdemokrater, at man måske lige tænker sig om en ekstra gang, inden man går ud og råber

juhu over den forhandlingsproces, som jeg forstår, at fru Yildiz Akdogan er en varm tilhænger af?
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Yildiz Akdogan (S):

For det første mener jeg ikke, at jeg råbte juhu. For det andet vil jeg også sige, at AKP-partiet heldigvis ikke blev lukket.

I min indledning refererede jeg til et land, der engang havde nogle regler, der kan få os til at ryste på hovedet i dag - Irland. 

Men situationen en anden i dag. Og som jeg også sagde i min tale, er det spørgsmålet om en reformproces. Bolden ligger 

hos tyrkerne, det gør hastigheden også. Så skulle vi ikke lige vente og se, hvordan og hvorledes det går, inden vi på forhånd

dømmer dem ude?
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg synes, det er en ganske fortrinlig argumentation, der givetvis fortjener optryk i flere årbøger, når året udrinder. Altså, det

forhold, at Irland på 35 år har reformeret sig, gør, at så må Tyrkiet sandelig da også kunne. Det synes jeg er fantastisk. Jeg

vil i hvert fald huske det længe, tror jeg. Jeg vil sige, at det unægtelig også letter argumentationen for Socialdemokraterne 

på en lang række andre områder, hvis man kan pege på et eneste område, hvor der har været en udvikling, og så sige: 

Jamen så kan alle andre også. Jeg vil sige: Enfoldigheden leve! Og så må folk uden for huset her jo selv dømme.

Men jeg vil egentlig bare gerne have svar på mit spørgsmål. Gør det overhovedet ikke indtryk på fru Yildiz Akdogan eller på 

Socialdemokratiet som sådan, at den regering, man forhandler med, ved den tyrkiske forfatningsdomstol har fået kendt sit 

virke og sit program i strid med forfatningens grundprincipper?
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Kl.13:31  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.

  

46

Kl.13:31  
Kort bemærkning

Yildiz Akdogan (S):

Tak for det. Jeg ved ikke, om ordføreren selv er klar over det, men faktisk lavede vi en stor big bang-udvidelse i 2004, hvor vi 

fik ti nye lande med i EU, og så fik vi to andre nye lande, og mig bekendt har de her lande reformeret sig ret så meget og er

blevet ret velfungerende demokratiske stater. Så, ja, det tog 35 år for Irland, det tog gennemsnitlig 10 år for de central- og 

østeuropæiske lande. Det kan være, at det måske tager 20 år for Tyrkiet - hvem ved? Men processen er sat i gang. 

Så vil jeg lige spørge hr. Morten Messerschmidt, der er så skeptisk over for, hvad der foregår i Tyrkiet: Har hr. Morten 

Messerschmidt været i Tyrkiet? Europaudvalget var jo på en studietur for netop at gå ind og se på, hvad der sker, og 

hvordan reformprocesserne ser ud, og vi snakkede både med civilsamfundet, de politiske partier og forskellige andre 

interessegrupper. Det kunne måske have gavnet hr. Morten Messerschmidts indsigt i forhold til, hvad der foregår, hvis han 

nu havde deltaget i den her studietur.
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Kl.13:32  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger, og næste ordfører er fru Hanne Agersnap, Socialistisk Folkeparti.
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Kl.13:32  
Ordfører

(Ordfører)

Hanne Agersnap (SF):

Jeg vil gerne takke for ministerens redegørelse, som jeg synes klart viste, at der stadig væk er væsentlige udeståender og 

udfordringer på mange områder i samarbejdet, men at den grundlæggende holdning også er, at det er vigtigt, at vi fortsætter

forhandlingsstrategien.

I SF undrer vi os over, at forespørgerne - i hvert fald sådan som forespørgslen er formuleret - kun er interesserede i forholdet

mellem islamiske og sekulære kræfter. Det, som vi synes er det særlig interessante, er forholdet mellem de demokratiske 

og de udemokratiske kræfter, herunder forholdet til mindretal, bl.a. kurderne, hvor det er vigtigt, at vi får en udvikling mod et 

mere pluralistisk demokrati.

Det er vigtigt, at EU fortsætter forhandlingerne med optagelse for øje, fordi det bl.a. er på den måde, vi får fremmet 

udviklingen mod det pluralistiske demokrati og mindretalsbeskyttelse, og fordi det er vigtigt for både EU og Tyrkiet at få 

styrket samarbejdet og i sidste ende nå frem til optagelse.

SF støtter de rammer for optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet, som vi vedtog tilbage i 2006. Her konstaterede 

Folketinget, at forhandlingerne med Tyrkiet er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på forhånd, men at målet dels er 

optagelse, dels at Tyrkiet skal opfylde de samme krav som alle andre nye medlemslande, herunder Københavnerkriterierne.

De seneste år er den positive reformproces, som blev startet i Tyrkiet i 2003, gået i stå. Det er vigtigt, at vi fortsætter med 

at presse på og få Tyrkiet tilbage på reformsporet, få bremset den øgede polarisering i det tyrkiske samfund og sikret 

pluralisme og mindretalsrettigheder. De demokratiske kræfter vokser i Tyrkiet, og de kræfter skal vi støtte ved at fortsætte 

forhandlingerne med optagelse som mål.

Ministeren nævnte, at et af problemerne i forhandlingerne med Tyrkiet er manglende accept af Ankaraprotokollen, altså at 

Tyrkiet ikke kan acceptere toldunion og transport- og havnesamarbejde med Cypern. Forholdet til Cypern og Grækenland 

fortsætter med at spænde ben for optagelsesforhandlingerne, og vi mener, at EU har en stor del af ansvaret for den 

hårdknude, forhandlingerne er havnet i. Den tyrkiske premierminister accepterede i sin tid FN's plan for en løsning af 

konflikten på Cypern, men græsk-cyprioterne forkastede planen. Alligevel valgte man at optage et delt Cypern i EU, og det 

er nu en af barriererne i forhandlingerne.

Det er vigtigt at holde fast i, at udsigten til EU-medlemskab giver den tyrkiske befolkning tro på fremtiden. Men både EU’s 

vaklen og de nyere processer i Tyrkiet har været med til at sætte reformprocessen i Tyrkiet i stå, og det er uheldigt for 

begge parter ud fra både et sikkerhedspolitisk, kulturelt og demokratisk synspunkt. Vi har brug for Tyrkiet som bindeled til 

Mellemøsten, til konstruktiv dialog med Tyrkiets moderate islam og til at skabe robust økonomi og velfærd i Europa. Tyrkiet

har allerede siden 1963 haft privilegeret medlemskab af først EF og nu EU, så man kan jo ikke tilbyde Tyrkiet en 

mellemting. Nu er det fuldt medlemskab, vi forhandler om.

SF støtter flertallets forslag til vedtagelse, som jo ikke er en genopfindelse af den dybe tallerken, men fastholder os ved den

vedtagelse, der blev vedtaget i maj 2006.
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Kl.13:36  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Der er et par korte bemærkninger, og den første er fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:36  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Fru Hanne Agersnap nævnte jo mange spændende emner i sit indlæg, og jeg vil bare stille spørgsmål til ét område.

Fru Hanne Agersnap nævnte forsøget på at genforene Cypern, altså få afsluttet den ulovlige besættelse at Nordcypern 

siden 1974 og genforene den med den græsk-cypriotiske del. Jeg forstår det sådan, at SF synes, det ville være 

fuldstændig naturligt, hvis græsk-cyprioterne skulle overdrage den besatte del af landet til tyrkerne. Det var i hvert fald 

sådan, jeg udlagde det, og kan fru Hanne Agersnap sige noget om, hvad det er for nogle dele af aftalen, hun finder er særlig

fornuftige?

Det er jo velkendt, at græsk-cyprioterne syntes, det var træls, at de skulle dele deres nationalbankreserver, og at det var 

træls, at man skulle have en fælles beslutningsprocedure, som gjorde, at hver del af øen ville få lige 

beslutningskompetence ved ny lovgivning, og at man skulle dele præsidentmagten og alle de ting. Men kunne fru Hanne 

Agersnap prøve at uddybe, hvordan hun ser på nogle af de elementer i aftalen, som hun åbenbart mener er så fantastisk?
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg mener, det er vigtigt, at den løsning af Cypernproblemet i FN-regi, der blev forsøgt, bliver fastholdt, så problemet ikke 

fortsat er en barriere for udviklingen af EU. Jeg kender ikke historien så godt, at jeg kan sige, hvad forsøget præcis faldt på,

men det er uheldigt, at processen ikke er genoptaget, så vi får forhandlingerne i FN-regi og får løst problemerne, for det vil 

fortsat være en barriere for Tyrkiets optagelse, hvis samarbejdet med Cypern bliver blokeret.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jamen forstå mig ret. Jeg kan sagtens forstå, at man som socialist kan have den tilgang til spørgsmålet, at når halvdelen af

et land bliver besat af fremmede tropper, er det selvfølgelig de besatte, som udgør problemet. Det er jo et velkendt 

socialistisk synspunkt, vi har set det siden 1917 og frem til 1989 som et ganske anerkendt dogme, men jeg er bare 

overrasket over at se, at vi også i hr. Villy Søvndals nyreformerede socialistparti finder denne relativt totalitære tilgang til 

folkeretten. Men lad det ligge.

Et andet spørgsmål, som jeg synes det må være centralt for SF at svare på, er spørgsmålet om den folkelige deltagelse. Vi

har jo flere gange hørt folk fra SF insinuere, at man er tilhænger af folkeafstemninger, f.eks. forud for Lissabontraktaten, så 

derfor vil jeg gerne høre, om SF støtter Dansk Folkepartis forslag om, at uanset hvordan man kommer videre med 

forhandlingerne med Tyrkiet - men at man ønsker det - kan processen ikke afsluttes, i hvert fald ikke i Danmark, uden at 

danskerne høres ved en folkeafstemning. Er det et forslag, som socialisterne kan støtte?
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Kl.13:39  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:39  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Det kan vi ikke støtte, for det er ikke alle spørgsmål, der egner sig til en folkeafstemning. Forhold, der angår danskere, kan 

egne sig, men et EU-spørgsmål om optagelse af et nyt land egner sig ikke til en folkeafstemning. Vi mener, at det at sikre,

at Københavnerkriterierne opfyldes, er meget mere egnet som grundlag for beslutning om en optagelse.
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Kl.13:40  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe for en kort bemærkning.
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Kl.13:40  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Når man selv opfinder de historiske problemstillinger, man skal diskutere, så går det hele jo meget nemmere. Fru Hanne 

Agersnap undrede sig over, at hr. Morten Messerschmidt kun skelnede mellem sekulære og islamiske kræfter og ikke 

mellem demokratiske og udemokratiske kræfter. Jamen det er jo, fordi tyrkerne selv gør det. Det er jo sådan, de selv ser på

det, uanset på hvilken side af gærdet de står. Kemal Atatürk ville i 1920'erne skabe en sekulær nationalstat, hvilket er 

noget højest uislamisk. Og nu går det den modsatte vej. Nu vil Erdogan og Gül skabe en islamisk stat.

Men det er jo den modsætning, der tæller i Tyrkiet. Kemal Atatürk var så vist ikke nogen mønsterdemokrat, men den 

sekulære stat var hans hjertebarn. Men det, tyrkerne finder grundvæsentligt i den her sammenhæng, synes fru Hanne 

Agersnap altså er ligegyldigt.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Ja, for os er de vigtigste principper hensynet til, om det er demokratisk eller udemokratisk. Jeg anerkender, at 

diskussionen måske går på en anden led i Tyrkiet, men samtidig er der både demokratiske og udemokratiske tendenser på

begge sider, både i de islamiske bevægelser og i de sekulære bevægelser. Så jeg mener, at vi, hvis vi skal vurdere 

udviklingen i Tyrkiet, skal vurdere styrken af de demokratiske processer på begge sider.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jamen er det ikke faldet fru Hanne Agersnap ind, at der er en sammenhæng, som simpelt hen går på, at den sekulære 

nationalstat i modsætning til den religiøse stat er en forudsætning for demokratiet, og at når Tyrkiet i øjeblikket bevæger 

sig, ikke gradvist, men faktisk efterhånden i fuld galop imod en øget islamisering, så bevæger Tyrkiet sig faktisk dermed 

automatisk væk fra demokratiet?
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Nej, det er den sammenhæng, jeg ikke accepterer. Jeg mener, at det, der er vigtigt, er, at vi ser på de demokratiske 

kræfter, hvad enten de er islamiske eller sekulære, og vurderer styrken af de demokratiske kræfter. I den sekulære 

bevægelse er der udemokratiske kræfter, ligesom der er i den islamiske bevægelse.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Martin Henriksen for en kort bemærkning.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Martin Henriksen (DF):

Tak. Det var, fordi jeg bemærkede, at fru Hanne Agersnap sagde, at det her spørgsmål ikke egnede sig til en 

folkeafstemning i Danmark, fordi det ikke havde indflydelse på danske forhold. Men der vil jeg bare høre, om ikke fru Hanne 

Agersnap altså godt kan se, at det alligevel har det. For hvis vi kigger på den udvidelse, der har fundet sted imod øst, så 

har den jo eksempelvis medført en indvandring til Danmark fra de østeuropæiske lande. Derfor er det jo også nærliggende 

at tro, at såfremt Tyrkiet kom med i EU, ville det også medføre en øget tyrkisk indvandring til Danmark.

Jeg vil bare høre, om det ikke kunne give anledning til, at man så ville mene, at det også var et forhold, som danske 

vælgere kunne få lov til at tage stilling til.
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Kl.13:43  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:43  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

I sidste instans har alle internationale spørgsmål og samarbejder, Danmark indgår i, vel relevans for forhold i Danmark. Men

det er et spørgsmål om, hvorvidt det er af den karakter, at alle betingelserne og forudsætningerne omkring optagelse vil 

kunne forklares i Danmark. En folkeafstemning om det her spørgsmål i Danmark vil hurtigt blive en folkeafstemning for eller 

imod EU, og det ville være svært at fastholde fokus, når fokus er på optagelse af et andet land.
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Kl.13:44  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Martin Henriksen.
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Kl.13:44  
Kort bemærkning

Martin Henriksen (DF):

Der er jeg uenig. Jeg tror ikke, at en folkeafstemning i Danmark vil blive til et spørgsmål om for eller imod EU. Jeg tror, at 

det vil være en folkeafstemning for eller imod risikoen for en stor tyrkisk indvandring til Danmark. Det er jo meget reelt at 

spørge danskerne om det. Det synes jeg da i hvert fald det er, for Tyrkiet er et stort land, og kommer Tyrkiet med i EU, vil 

det få meget indflydelse, fordi det er et stort land. Qua sin befolkningssammensætning og sin størrelse vil det få meget 

indflydelse, specielt hvis Lissabontraktaten bliver vedtaget.

Derfor har det jo dels stor indflydelse på det, som man politisk beslutter i EU, som har konsekvens for Danmark, og dels vil

det også have effekt, hvis Tyrkiet f.eks. kom med i Schengen - fri bevægelighed ind over grænserne; at man kommer ind og

får fuld gavn af den fri bevægelighed. Det vil jo i den grad være et spørgsmål, om danskerne tør løbe risikoen for en stor 

tyrkisk indvandring til Danmark.

Hvis Socialistisk Folkeparti ikke mener, at der er noget at være bekymret for, kan man vel godt gå ud og argumentere for 

eller imod de synspunkter, man har, og så lade det være op til vælgerne i sidste ende at beslutte, om de synes, det er den 

rigtige vej at gå eller ej.
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Kl.13:45  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:45  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg vil godt sige, at vi ikke er bange for vælgerne. Vi kan sagtens gå ud og argumentere, men problemet er, om vi får en 

debat, der afspejler det afstemningstema, der bliver. For det kan blive sådan en trussel om en kæmpe indvandring, altså 

forskellige vurderinger af fremtiden, som vil være svære for befolkningen at vurdere på baggrund af sådan en 

optagelsestekst. F.eks. gælder det for de lande, vi senest har optaget, at Schengen jo er udskudt, og at der er betingelser 

kombineret med optagelserne. Det vil blive svært at vurdere, og så vil det blive sådan en slags: »hvem tror det ene, hvem 

tror det andet-kampagne.« Den kan være svær at få til at blive frugtbar.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Søren Krarup for en kort bemærkning.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg havde i søndags den spændende oplevelse at være inviteret til et møde hos Radikal Ungdom, hvor jeg diskuterede 

forsvarspolitik med hr. Morten Helveg Petersen. Det var meget hyggeligt og fredeligt, men på et tidspunkt kom vi naturligvis 

til at tale en del om Afghanistan, dvs. om muligheden for at Danmark med sin indsats dér kunne skabe et demokrati, hvad 

jeg betvivlede. Jeg får lyst til i forlængelse af det, fru Hanne Agersnap har sagt hidtil, at spørge hende: Vil fru Hanne 

Agersnap fortælle mig, om der findes noget muslimsk demokrati i denne verden?
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg kan ikke stå her på talerstolen og i tankerne gennemgå alle lande, men det kan godt være, at Tyrkiet er det nærmeste,

vi kommer. Jeg må indrømme, at jeg ikke lige kan få tænkt det igennem i denne pressede situation.
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Kl.13:47  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Søren Krarup.
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Kl.13:47  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Så vil jeg være så fræk at fortsætte med den spændende debat med de radikale unge mennesker, for der blev Tyrkiet 

nemlig også nævnt som eksempel på et demokrati, og der var jeg altså også så fræk at spørge dem: Kender I noget til 

Kemal Atatürk? Kender I noget til det, han foretog med Tyrkiet i 1923? Det var nemlig nok, kan man sige, et sekulært 

styre, men det var et militærdiktatur, dvs. at der var en ophævelse af enhver form for demokrati. Det havde aldrig eksisteret i

Tyrkiet, og det kom i hvert fald ikke til at eksistere i 1923. Og det eksisterer jo for så vidt heller ikke i dag.

Forholdet er jo, at 98 pct. af Tyrkiets befolkning er muslimer, og dog skal de af militærdiktaturet hensættes i en tilstand, 

hvor de ikke må have lov til at udtrykke det. Vil fru Hanne Agersnap ikke give mig ret i, at Tyrkiet heller ikke er noget som 

helst eksempel på et demokrati?

  

79

Kl.13:48  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Det er i hvert fald ikke et demokrati, som jeg ønsker det. Der mangler pluralisme, der mangler ytringsfrihed, 

menneskerettigheder; der er en masse problemer, som bl.a. er nogle af dem, man sætter op i processen og i debatterne 

med EU-Kommissionen med henblik på optagelse, sådan at Tyrkiet netop kan udvikle sig til det pluralistiske demokrati, 

som medlemsstaterne i EU er.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så har hr. Per Clausen bedt om en kort bemærkning.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Per Clausen (EL):

Jeg vil bare spørge fru Hanne Agersnap, om hun ikke er enig med mig i, at forsøget på at opstille en hovedmodsætning 

mellem de sekulære og de islamistiske i forhold til Tyrkiet jo netop skygger for den interessante debat, hr. Søren Krarup 

prøvede at rejse her til sidst, nemlig om, hvorvidt der foregår en demokratisk udvikling eller ej i Tyrkiet? Det, vi burde 

diskutere og interessere os for, burde jo være, hvordan vi udviklede demokratiet, hjalp de demokratiske kræfter i Tyrkiet 

med at udvikle demokratiet.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jo, og mange tak til spørgeren, fordi han formulerer det så pænt. Jeg prøvede netop at sige, at jeg synes, vi skal fokusere 

på, hvor de demokratiske bevægelser, de demokratiske holdninger er i Tyrkiet, og ikke på, hvor de islamiske og sekulære 

bevægelser er.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Næste ordfører er fru Helle Sjelle fra De Konservative.
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Kl.13:49  
Ordfører

(Ordfører)

Helle Sjelle (KF):

Det er jo ikke første og det er nok heller ikke sidste gang, vi på foranledning af Dansk Folkeparti skal diskutere et eventuelt 

tyrkisk medlemskab af EU. Der skal jo holdes liv i valgkampen, i hvert fald frem til juni måned, hvor der er valg til Europa-

Parlamentet. Men så kan man i hvert fald håbe, at det i det mindste stilner af derefter.

Jeg skal så også endnu en gang takke for anledningen til at gøre rede for Det Konservative Folkepartis holdning til den her 

sag.

I 2005 indledte EU optagelsesforhandlinger med Tyrkiet. Forud var gået mange års forberedelser og reformer i Tyrkiet, der 

ansøgte om medlemskab af EF allerede i 1987. Reformarbejdet går dog endnu flere år tilbage. Allerede i 1963 underskrev 

de seks EF-lande og Tyrkiet Ankaraaftalen. Den betød, at Tyrkiet skulle tilpasse sig EU’s indre marked, bl.a. ved at 

tyrkiske arbejdstagere under bestemte vilkår fik lov til at arbejde i de daværende EF-lande. Tyrkiet har altså længe 

orienteret sig mod EF og nu mod EU, hvilket har været årsag til betydelige ændringer af det tyrkiske samfund. Det er også 

sket i løbet af de her år.

Men der er slet ikke for os Konservative nogen tvivl om, at der endnu er langt igen for Tyrkiet. Københavnskriterierne er det 

væsentligste grundlag, som Kommissionen løbende vurderer Tyrkiet ud fra. Helt overordnet er der tre kriterier, nemlig det 

politiske, det økonomiske og kriteriet om overtagelse af EU’s samlede regelsæt. Det politiske kriterium kræver demokrati, 

retsstat, menneskerettigheder og beskyttelse af mindretal. Som nævnt af udenrigsministeren tidligere vurderer 

Kommissionen, at Tyrkiet i tilstrækkelig grad opfylder det kriterium. Alligevel er der dog i høj grad - og det vil jeg gerne slå 

fast - plads til forbedringer. Ytringsfrihed og religionsfrihed er gode eksempler på rettigheder, som endnu ikke beskyttes 

kompromisløst i det tyrkiske samfund. Det vil kræve en holdningsændring, som EU kan være med til at fremme.

I 2006 har EU også kritiseret Tyrkiet for ikke at leve op til det økonomiske kriterium. Det skyldtes stridighederne om 

Cypern, der har fået Tyrkiet til ikke at udvide toldunionen med EU til også at omfatte de nye medlemslande. EU’s kritik er 

ikke blot snak, men er blevet fulgt op af sanktioner. Dele af optagelsesforhandlingerne er simpelt hen stoppet, indtil EU i år 

vil genoverveje dem.

Det er altså efter vores opfattelse indlysende, at Tyrkiet mangler at levere en lang række resultater, før et medlemskab kan 

komme på tale. De mange år, Tyrkiet allerede har ventet, viser med al ønskelig klarhed, at EU ikke giver ved dørene. Ingen 

ønsker at forbarme sig over Tyrkiet, blot fordi landet har ventet længe. Jeg kan derfor heller ikke helt forstå Dansk 

Folkepartis store bekymring for forhandlingerne med EU. Tror Dansk Folkeparti virkelig, at Tyrkiet bliver lukket ind, før de 

lever op til Københavnskriterierne, bare fordi Tyrkiet skal med?

Som udenrigsministeren allerede tidligere har påtalt, vil Tyrkiet være et helt anderledes og vestligt samfund, hvis det på et 

tidspunkt til punkt og prikke opfylder de her krav. I Det Konservative Folkeparti bakker vi derfor fuldt op om regeringens og 

folketingsflertallets åbne og afventende holdning til optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet. Vi kan ikke på forhånd 

forudsige, hvorvidt landet på et tidspunkt ude i fremtiden vil leve op til EU’s fornuftige og nødvendige kriterier. Til gengæld 

kan vi sige, at Tyrkiet lige nu - lige nu, hvor vi står her - er et godt stykke fra at leve op til de kriterier og dermed også et 

godt stykke fra medlemskab af EU. Vi ønsker naturligvis ikke i Det Konservative Folkeparti - og det vil jeg gerne 

understrege - at Tyrkiet bliver medlem af EU, før landet er klar til EU og EU er klar til Tyrkiet. 
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Kl.13:53  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.

  

88

Kl.13:53  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg synes, at det er meget skarpsindigt lige til sidst at få slået fast, at Tyrkiet ikke kan blive medlem af EU, før Tyrkiet er 

klar! Jeg går ud fra, at det må være et krav, der gælder for alle europæiske lande, ellers ville der i hvert fald være noget 

mærkeligt over det, og derfor er det måske i virkeligheden også lidt overflødigt at gentage det og gøre det til et så 

gennemgående argument i hele sin retorik.

Jeg tror så aldrig, at Tyrkiet bliver medlem, fordi Tyrkiet i øjeblikket bevæger sig i den helt gale retning. Landet er i gang 

med en islamisering fra top til bund, og det er i virkeligheden det, der er det dybt bekymrende, for hvordan reagerer Tyrkiet 

på de forhandlinger, der i øjeblikket finder sted? Sagen er jo den, at hvis man orienterer sig i de tyrkiske medier, i den 

tyrkiske debat, kan man se, at de krav, som EU stiller til Tyrkiet med hensyn til ligestilling, menneskerettigheder, 

demokrati, ytringsfrihed osv., helt generelt for mange tyrkere virker som en rød klud i ansigtet. De betragter det nærmest 

som en fornærmelse mod den nationale stolthed.

Derfor er spørgsmålet ikke så meget, om Tyrkiet nogen sinde bliver medlem - det tror jeg faktisk aldrig nogen sinde sker - 

men derimod, hvilken skadevirkning det har på samarbejdet og naboskabet mellem EU og Tyrkiet, at man bliver ved med at

bilde folk ind, at de kan få noget, som de tydeligvis ikke selv vil levere det nødvendige for at gøre sig klar til at få.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Helle Sjelle (KF):

Det er åbenbart overhovedet ikke overflødigt, at vi skal gentage det gang på gang, for det lader jo ikke til, at Dansk 

Folkeparti har forstået budskabet, men vi gentager det gerne en gang til: Vi mener ikke, at Tyrkiet skal være medlem af 

EU, før Tyrkiet er klar til EU, og før EU er klar til Tyrkiet. Det vil sige, at Tyrkiet skal leve op til de krav, der bliver stillet. Det 

er det, der er budskabet herfra, og det vil det også være de næste gange, Dansk Folkeparti rejser de her debatter om 

Tyrkiets udvikling.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg er ked af at have stillet et spørgsmål uden for det på forhånd skrevne manuskript, men jeg vil alligevel gerne gentage 

det.

Lad os nu lade være med at fokusere på, om Tyrkiet kommer med eller ej. Lad os nu fokusere på, hvilken betydning det har

for Tyrkiet, at man bliver ved med at sige til tyrkerne, at de på et eller andet tidspunkt, når de opfylder kriterierne, kommer 

med, og at man så bliver ved med at komme med nye kriterier. Lad os prøve at fokusere på, hvordan det bliver modtaget i 

den tyrkiske offentlighed og den tyrkiske debat, at man hele tiden stiller krav, som jo i hvert fald i forhold til kønnenes 

ligestilling, demokrati, ytringsfrihed - i parentes bemærket Muhammedtegninger - og en lang række andre ting bliver 

betragtet som en fornærmelse, altså som noget, der gør, at de bevæger sig længere væk fra EU. Er det noget, der fremmer

den broderlighed imellem Danmark og EU og Tyrkiet, som Det Konservative Folkeparti og sådan set også Dansk Folkeparti

gerne vil have, eller er det i virkeligheden noget, der gør, at parterne rykker længere væk fra hinanden?

Jeg håber, at fru Helle Sjelle kan bevæge sig lidt ud over det, hun sagde i sin ordførertale, og også svare på det, som jeg 

spørger om.
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Kl.13:56  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:56  
Kort bemærkning

Helle Sjelle (KF):

Det kan nogle gange være lidt svært, fordi spørgsmålene går i alle mulige og umulige retninger, men jeg skal dog gøre mit 

bedste.

Jeg synes bestemt ikke, at EU skal lade være med at stille krav eller stille Tyrkiet i udsigt, at de eventuelt på et tidspunkt 

kan blive medlem. Jeg synes bare også, at det er nødvendigt og væsentligt at sige til Tyrkiet: Der er nogle krav, som I bliver

nødt til at leve op til, og de krav slækker vi ikke på, heller ikke selv om I synes, at det er nogle besværlige krav; hvis I vil 

være med i det her fællesskab, så er der nogle krav, som I er nødt til at leve op til.

Hvis Tyrkiet, og det synes jeg da er væsentligt, vælger at sige, at de ikke vil leve op til kravene og ikke vil være med, er det 

jo Tyrkiets valg. Det er jo ikke sådan, at vi fra EU siger, at vi under alle omstændigheder vil have Tyrkiet med. Det er da i 

høj grad også op til dem selv, om de ønsker at leve op til de krav.
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Kl.13:57  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Næste ordfører er hr. Niels Helveg Petersen, Radikale.
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Kl.13:57  
Ordfører

(Ordfører)

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg vil gerne starte med at sige tak til udenrigsministeren. Jeg var meget enig i de betragtninger, som udenrigsministeren 

fremførte. Og lad mig sige med det samme, at jeg og Det Radikale Venstre selvfølgelig kan stemme for det af hr. Michael 

Aastrup Jensen fremsatte forslag til vedtagelse, som er genbrug, men som jo på en udmærket måde stadig væk er rigtigt.

Det er sagt hele vejen igennem i denne debat: Tyrkiet opfylder i dag ikke betingelserne for medlemskab. Tyrkiet opfylder 

ikke Københavnskriterierne, og det ved tyrkerne godt selv; det ved man selvfølgelig, det ved vi i EU. Og først når Tyrkiet 

opfylder Københavnskriterierne, kan der blive tale om medlemskab. Det vil sige, at det Tyrkiet, der engang bliver medlem, er

et andet Tyrkiet end det, vi kender i dag.

Så vil jeg føje til, at man jo ikke altid skal se vanskelighederne. Man skal også se mulighederne, og man skal ikke mindst 

se på de muligheder, der ligger i et tyrkisk medlemskab i forhold til at stabilisere et af de mest urolige hjørner i verden. Et 

Tyrkiet, der opfylder Københavnskriterierne, er medlem af EU og er medlem af NATO, kan have en i høj grad stabiliserende 

rolle at spille i dette urolige hjørne af verden. Bl.a. kan det også have betydning for udviklingen i Mellemøsten, da Tyrkiet jo 

traditionelt, på trods af at det altså overvejende er et muslimsk land, har et rigtig godt forhold til Israel.

Perspektivet om EU-medlemskab er en stor støtte til de kræfter i Tyrkiet, der ønsker demokratisering og ønsker 

modernisering af det tyrkiske samfund. At smække døren i for Tyrkiet ville have meget negative følger for den politiske, 

demokratiske udvikling i Tyrkiet, det er jeg helt overbevist om. Og lad mig så sige, at vi aldrig her i Danmark har afholdt 

folkeafstemninger, når vi skulle optage nye medlemmer i EU, og det synes jeg heller ikke kan komme på tale, når det 

drejer sig om Tyrkiet.

Så undrede jeg mig over en enkelt bemærkning fra hr. Jesper Langballe i debattens forløb. Hr. Jesper Langballe sagde, at 

historien bevæger sig langsomt. Jeg må altså sige, at min oplevelse af historiens gang inden for de sidste 18 år, siden 

1990, ikke er, at historien har bevæget sig langsomt, men at historien har bevæget sig utrolig hurtigt. Især når det drejer 

sig om udvidelse af de vesteuropæiske institutioner, især når det drejer sig om udvidelsen af EU og udvidelsen af NATO, 

har vi igennem de sidste 18 år oplevet en revolutionær udvikling i Europa. Europa ser i dag fuldstændig anderledes ud, end 

det gjorde i 1990, da kommunismen brød sammen, så jeg undrede mig lidt over den, synes jeg, historieløse betragtning.
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Kl.14:01  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.14:01  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Hr. Helveg Petersen omtalte den positive udvikling i Tyrkiet, som den igangværende optagelsesproces har afstedkommet. 

Der vil jeg bare gerne spørge, om hr. Niels Helveg Petersen betragter det som entydigt positivt for det tyrkiske demokrati, at

det parti, AKP, hvis program og ledelse er blevet kendt i strid med forfatningens sekulariseringsprincipper, tordner frem. 

Ved de seneste valg, parlamentsvalg, præsidentvalg og forventelig også på søndag til lokalvalg, har det pågældende parti 

vundet mere og mere terræn. Og når partiet samtidig altså ved forfatningsdomstolen er blevet kendt i strid med de 

demokratiske grundprincipper i Tyrkiet selv, er det så udtryk for, at Tyrkiet bevæger sig i den rigtige retning?
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Kl.14:02  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:02  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg sagde faktisk ikke noget om den positive udvikling i Tyrkiet. Jeg sagde, at det ville være et tilbageslag for de 

progressive kræfter i Tyrkiet, hvis EU smækkede døren i for næsen af Tyrkiet. Det var det, jeg sagde.

Udviklingen i Tyrkiet er ikke entydigt gået i den rigtige retning. Der sker mange ting i Tyrkiet, som er positive, og ikke 

mindst skal vi være opmærksomme på, at tyrkisk økonomi altså er en meget, meget stærk og meget levende økonomi, der

jo helt og fuldt lever op til de krav, man økonomisk set kan stille til et medlem af EU.

Men det er ikke entydigt positivt. Der er store spændinger i Tyrkiet, og der er undertiden tilbageslag. Jeg kan jo bare ikke 

se, at det skulle være noget specielt tilbageslag, at den tyrkiske højesteret blander sig i det her og siger, hvad de mener 

om regeringspartiet. Det er da tværtimod et udtryk for en vis styrke, for demokratisk styrke, at der er en domstol, der kan 

gå på tværs af den siddende regering. Det er jo et princip, vi jo altså også hylder i Danmark, selv om det ikke står i den 

danske grundlov.
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Kl.14:03  
Kort bemærkning
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Folketinget, Christiansborg
1240 København K.
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Mail: folketinget@ft.dk 

F 24  Om udviklingen i Tyrkiet

Af Morten Messerschmidt (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Peter

Skaarup (DF)

Til udenrigsministeren

Per Stig Møller (KF)

Samling:  2008-09

Status:  Foretaget

 

Vis alle indlæg
Ordførertaler

Forhandlinger

Møde nr.70, torsdag 26.03.2009

Vil udenrigsministeren redegøre for den aktuelle udvikling i Tyrkiet, herunder de interne kampe mellem den islamiske regering og de 

sekulære kræfter, og i det lys give sin vurdering af, om udenrigsministeren finder, at Tyrkiet bevæger sig i retning af eller væk fra EU?

Vis oversigt over samtlige taler

0

  
Kort bemærkning

Det næste punkt på dagsordenen er:

13) Forespørgsel nr. F 24:

Forespørgsel til udenrigsministeren:

Vil udenrigsministeren redegøre for den aktuelle udvikling i Tyrkiet, herunder de interne kampe mellem den islamiske 

regering og de sekulære kræfter, og i det lys give sin vurdering af, om udenrigsministeren finder, at Tyrkiet bevæger sig i 

retning af eller væk fra EU?

Af Morten Messerschmidt (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard 

(DF) og Peter Skaarup (DF).

(Anmeldelse 13.01.2009. Fremme 20.01.2009).

  

1

Kl.11:43  
Kort bemærkning

Formanden:

Den første, der får ordet, er hr. Morten Messerschmidt som ordfører for forespørgerne for at begrunde forespørgslen. 

Værsgo.
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Kl.11:43  
Kort bemærkning

Begrundelse

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand. Efter at have gennemgået nogle af de fatale konsekvenser af allerede gennemførte udvidelser vender vi altså 

blikket imod en af de nok mest opsigtsvækkende forhandlinger, som i øjeblikket pågår med et land, som ønsker 

medlemskab af EU, nemlig Tyrkiet. Jeg og Dansk Folkeparti er af den opfattelse, at det fra starten af har været en fatal 

misforståelse overhovedet at indlade sig på optagelsesforhandlinger med et land, der kulturelt, politisk, historisk og på 

mange andre områder afviger så mærkbart fra kernelandene, fra medlemslandene i EU, at vi nærmest dagligt oplever 

forskellene, konflikterne, problemerne ved at skulle få to så forskellige størrelser til overhovedet at passe sammen, og at det

i virkeligheden i højere grad fører til, at de to parter så at sige flytter sig bort fra hinanden, end det, der oprindelig var tanken:

at man skulle forsøge at forene.

Vi har et godt samarbejde med Tyrkiet i Europarådet og i NATO og i andre sammenhænge, men de fleste vil efterhånden 

kunne se, at det, der foregår i øjeblikket i Tyrkiet, er en regulær islamisering, hvor AK-partiet med premierminister Erdogan 

og præsident Gül i spidsen område for område - undervisningssektoren, administrationen, justitsvæsenet og en lang række

andre sektorer - er i gang med en islamisering af landet, som hverken er til Tyrkiets fordel eller til EU’s fordel. Det er derfor 

vores opfattelse, dels at vi i Folketinget løbende skal have en debat om, hvordan udviklingen i Tyrkiet nu engang er, dels at 

regeringen bør tilsikre, at uanset hvad der sker, vil Tyrkiet aldrig kunne blive medlem af EU, uden at danskerne bliver spurgt 

ved en folkeafstemning, dels at man skal overveje, om det overhovedet er fornuftigt i forhold til relationen Tyrkiet og EU 

imellem at fortsætte med forhandlingerne.

Det er på den baggrund, at vi ønsker den her forespørgsel.
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Kl.11:45  
Kort bemærkning

Formanden:

Ja tak. Så er det udenrigsministeren til besvarelse.
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Kl.11:46  
Ordfører

Besvarelse

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

EU har haft optagelsesforhandlinger med Tyrkiet siden 2005. Reformtempoet i landet har været svingende - det er der ingen

grund til at lægge skjul på - men den tyrkiske regering har som sin erklærede målsætning at tilnærme Tyrkiet EU og EU's 

standarder. Det vil jo selvsagt være i både EU's og Danmarks interesse, så det er en proces, som vi støtter.

Ifølge den tyrkiske forfatning er Tyrkiet et sekulært samfund med en klar adskillelse mellem stat og religion. 

Regeringspartiet, AKP, har islamiske rødder, men det afviser selv at være islamisk orienteret. Det er sandt, at der i det 

tyrkiske samfund er kredse, der frygter, at AKP-regeringen bevæger landet væk fra princippet om adskillelse af stat og 

religion. AKP lægger selv vægt på, at Tyrkiets strategiske orientering er mod Europa, og partiet har, siden det kom til 

magten i 2002, arbejdet for landets tilnærmelse til EU. Det registrerede vi jo navnlig i perioden fra 2002 til udgangen af 

2005, hvor reformtempoet var særlig højt.

AKP fik ved det seneste valg i 2007 cirka 46 pct. af stemmerne, og partiet fortsatte på det grundlag med at have 

regeringsansvaret. Desuagtet har domstolene været opmærksomme på AKP's islamiske rødder for at sikre, at Tyrkiet 

forbliver sekulært. Sidste år behandledes således en sag imod AKP, og den meget omtalte lukningssag mod AKP kostede

jo rent faktisk meget politisk energi og opmærksomhed og satte reformtempoet ned i forhold til det, som EU forlangte.

Men sagen blev afsluttet i 2008, ved at den tyrkiske forfatningsdomstol konkluderede, at AKP havde været centrum for 

antisekulære aktiviteter, men domstolene undlod at skride til lukning at partiet. Sagen tydeliggjorde konflikten mellem stat 

og religion i det tyrkiske samfund, og den satte som sagt reformprocessen i stå i en lang periode. Og så vil jeg selvfølgelig 

gerne tilføje, som jeg også sagde dengang, at partilukninger i et demokrati bør være noget ganske exceptionelt og være i 

overensstemmelse med Venedigkriterierne, som Europarådet jo arbejder med. Siden lukningssagen i 2008 har valgkampen 

op til lokalvalget den 29. marts 2009 igen afledt opmærksomheden noget fra EU-processen.

Grundlaget for EU's optagelsesforhandlinger med Tyrkiet er som bekendt Københavnskriterierne og den opstrammede 

forhandlingsramme, som er fastlagt af Rådet for Den Europæiske Union. Den danske holdning til optagelsesforhandlinger 

med Tyrkiet er klar, og den har jo også et bredt flertal i Folketinget bag sig og blev bekræftet den 2. maj 2006. 

Målsætningen er et tyrkisk medlemskab af EU, men forhandlingerne er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på 

forhånd, og hvor der også skal tages hensyn til EU's evne til at optage nye medlemmer på det tidspunkt, hvor beslutningen 

skal træffes. Tyrkiet kan først blive medlem af EU, når alle betingelser for medlemskab er opfyldt og EU altså er klar.

Europa-Kommissionen konkluderede i den seneste fremskridtsrapport for Tyrkiet fra november 2008, at landet har forbedret 

sin evne til at leve op til forpligtelserne ved et EU-medlemskab. Tyrkiet opfylder fortsat, siger Kommissionen, i tilstrækkelig 

grad det politiske Københavnskriterium.

Der er sket visse fremskridt i forhold til ytringsfriheden, bl.a. gennem en ændring af artikel 301 i straffeloven, og forholdene 

for de ikkemuslimske trossamfund er forbedret gennem vedtagelse af lov om stiftelser, men implementeringen af 

reformtiltagene halter desværre bagefter i flere tilfælde.

På det udenrigspolitiske område fremhævede Kommissionen i øvrigt Tyrkiets aktive rolle i særlig Mellemøsten og 

Kaukasus, hvor der jo er bevægelse i positiv retning.

EU-Kommissionen peger på, at en væsentlig udfordring for Tyrkiet er at få gennemført en forfatningsreform og en reform af 

justitsvæsenet. Derudover skal Tyrkiet fremme menneskerettighederne, bl.a. ytringsfriheden og religionsfriheden, og den 

civile kontrol med militæret skal styrkes.

Tyrkiet lever desuden endnu ikke op til sine forpligtelser i henhold til den såkaldte Ankaraprotokol. Den protokol udvider sin 

toldunion mellem EU og Tyrkiet til også at omfatte de nye EU-medlemslande, herunder Cypern. Tyrkiet har endnu ikke 

ophævet sine restriktioner på transport- og havnefaciliteter i forhold til Cypern. EU blev i 2006 enig om, at dette skulle have 

konsekvenser, og det blev bl.a. besluttet, at 8 ud af de 35 forhandlingskapitler skulle fastfryses. EU vil tage spørgsmålet om

Ankaraprotokollen op til fornyet overvejelse til efteråret 2009. Tyrkiet modsætter sig gennemførelse af Ankaraprotokollens 

forpligtelser, fordi de ikke ønsker at tage et skridt, som de mener kan tolkes som en de facto tyrkisk anerkendelse af 

republikken Cypern.

I den seneste tid er der sket både fremskridt og tilbageskridt. Et helt nyt og positivt fremskridt er åbningen af en ny kurdisk 

tv-kanal på nationalt tv, TRT 6. Men på andre punkter er der i 2008 efter alt at dømme sket tilbageskridt, f.eks. har nogle 

ngo'er rapporteret om flere sager vedrørende tortur og mishandling i 2008 end året før. Det er selvfølgelig meget alvorligt, og 

det må den tyrkiske regering få rettet op på.

Alt i alt står Tyrkiet således over for en række udfordringer, der skal tackles, inden landet overhovedet kan komme i 

betragtning som medlem af EU. Men skulle Tyrkiet få gennemført alle disse reformer, få gennemført hele den proces, som 

vi forlanger af Tyrkiet, og som Tyrkiets regering selv er indstillet på at gennemføre, og skulle Tyrkiet så derigennem blive 

klar til EU og EU samtidig blive klar til Tyrkiet, så er det givet, at Tyrkiet jo til den tid vil være et helt andet land end det, vi 

kender i dag, og som Dansk Folkeparti altid forholder sig til. Så vil de forhold, som Dansk Folkeparti med megen ret 

anfægter, nemlig være fortid.

Den tyrkiske regering har tilkendegivet, at den ønsker at sætte fart på EU-reformprocessen efter lokalvalget den 29. marts. 

Premierminister Erdogan har udnævnt en ny EU-chefforhandler, som kan koncentrere sig om EU-udvidelsesforhandlingerne 

og virke som en indpisker i reformprocessen, således at disse fejl og mangler bliver rettet hurtigere. Og det vil jo så 

forhåbentlig bidrage til at skabe et nyt momentum.

Ifølge AKP-regeringen selv vil et af de første tiltag efter lokalvalget være at skabe enighed om forfatningsændringer, og det 

kan vi jo kun tilskynde den tyrkiske regering til at gøre. EU er i løbende dialog med Tyrkiet, bl.a. i forbindelse med EU-

optagelsesprocessen. Danmark har også tætte bilaterale kontakter til landet, og under mit besøg i Tyrkiet sidste år 

drøftede jeg naturligvis bl.a. optagelsesforhandlingerne med udenrigsministeren, Babacan. Et af de punkter, jeg lagde vægt 

på, var vigtigheden af at få fart på reformprocessen, især reformer relateret til menneskerettighederne.

Lad mig så slå fast: Tyrkiets vej mod EU er lang og besværlig. Tyrkiet skal gennemføre en omfattende reformproces. Det 

centrale er, at Tyrkiet selv ønsker en tilnærmelse til EU. Det er også i både EU's og Danmarks interesse, at Tyrkiet udvikler

sig i retning af EU. Kommer landet igennem de nødvendige reformer, vil det være et helt andet land, end vi kender i dag. 

Men det vil tage mange år, før Tyrkiet når det punkt, og det vil først være til den tid, vi skal tage endelig stilling til et tyrkisk 

medlemskab af EU.

Her og nu har vi fokus på Tyrkiets tilnærmelse til EU og den tyrkiske reformproces, og det er en reformproces, vi alle, også 

Dansk Folkeparti, naturligvis må være interesseret i fortsætter og accelererer.
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Kl.11:53  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak til udenrigsministeren for besvarelsen.

Så går vi til forhandlingen, og den første, der får ordet, er hr. Morten Messerschmidt som ordfører for forespørgerne.
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Kl.11:53  
Kort bemærkning

Forhandling

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand. Hvorfor minder udenrigsministerens ord mig slående om Chamberlains betragtninger efter sin fredsaftale med

Hitler, peace in our time, troen på, at blot man har et papir, hvorpå der står fred, så får man fred? Det gør de, fordi det er 

præcis den samme situation, vi befinder os i med hensyn til den tyrkiske regering, som naturligvis alt andet lige er et noget

mere venligt stemt regime end det, som Chamberlain havde indgået en aftale med.

Man tror, hvis man skal blive i sprogbruget, på unifying i vores tid, på forening i vor tid med noget, som grundlæggende er 

fuldstændig uforeneligt. Og jeg undrer mig over, at udenrigsministeren næsten ikke, for ikke at sige slet ikke, svarer på den

del af forespørgslen, som handler om, hvorvidt Tyrkiet i øjeblikket bevæger sig bort fra EU eller i retning af EU. Han berører 

overhovedet ikke den islamiseringsproces, som i øjeblikket er i gang under AK-regeringen - ud over dommen fra højesteret. 

Udenrigsministeren berører selvfølgelig forfatningsændringen og siger, at den er positiv. Men er det ubetinget positivt, at AK-

regeringen som led i sit islamiske kvindesyn nu mener, at kvinder skal ind i en særlig bestemmelse i forfatningen, som 

handler om sådan særlig beskyttelsesværdige grupper, herunder børn, handicappede og lignende?

Er det i virkeligheden ikke et forslag, som ligger fuldstændig i forlængelse af det, vi for få år siden hørte fra samme Erdogan,

om sex uden for ægteskab, der også skulle være kriminelt, forudsat at man altså var gift med en anden? Det er fuldstændig

den samme islamiske tankegang, som vi her ser fra Erdogans parti, som når Erdogan udsteder censurforbud mod 

videnskabelige magasiner, der bringer et billede af Charles Darwin på forsiden, fordi han efter regeringens opfattelse har 

været grundlaget for den kreationisme, som man betragter som i strid med islam. Eller hvorfor nævner man ikke de 254 

journalister, som alene sidste år blev retsforfulgt af regeringen, heraf 44 alene efter den artikel 301, som udenrigsministeren 

nævner, men som det tyrkiske retsvæsen altså stadig væk forholder sig til, bruger, anvender, sigter og dømmer folk efter?

Tyrkiet er på vej væk fra EU. Man har ligestillet de islamiske og de sekulære skoler, når det kommer til optag på 

universiteterne. Man har fjernet det gamle forbud mod det islamiske hovedtørklæde, som går helt tilbage til kemalismens 

start, helt tilbage til tiden lige efter første verdenskrig. Man har på linje med det, der foregår i alle andre muslimske lande, 

valgt at forbyde restauranter at udskænke alkohol i 62 ud af Tyrkiets 81 provinser. Område for område minder Tyrkiet mere 

om det Mellemøsten, vi kender, end om det EU, vi nu engang er.

Derfor er vi i Dansk Folkeparti voldsomt skeptiske over for at fortsætte den optagelsesproces, man har sat i gang. Og vi 

insisterer på, at hvis man vil dette ideologiske projekt, må det i det mindste sikres, at befolkningerne får det endelige ord. 

Lige så vel som at præsident Sarkozy i Frankrig har lovet franskmændene en folkeafstemning, bør den danske regering 

også love danskerne, at hvis man fortsætter med dette hovedløse projekt, jamen så bliver det danskerne, der får den 

endelige afgørelse ved en folkeafstemning. Det er det eneste rigtige.

Jeg skal derfor her indledningsvis på vegne af Dansk Folkeparti fremføre følgende:

Forslag til vedtagelse 

»Folketinget konstaterer, at Tyrkiet med sit historiske, politiske og kulturelle baggrund afviger mærkbart fra de øvrige af 

EU’s medlems- og ansøgerlande. Endvidere konstaterer Folketinget, at Tyrkiet igennem de seneste år har gennemgået en 

udvikling væk fra det sekulære udgangspunkt, idet der henvises til forholdene for minoriteter, for ytringsfriheden, for 

ligestillingen og for demokratiet.

På den baggrund opfordrer Folketinget regeringen til i EU at modarbejde processen med henblik på optagelse af Tyrkiet i 

EU og kræver, at regeringen som led i en eventuel optagelse af Tyrkiet som medlem af EU udskriver folkeafstemning 

herom.«

(Forslag til vedtagelse nr. V 48).

Tak, formand.
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Kl.11:58  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak. Dette oplæste forslag til vedtagelse vil indgå i Folketingets videre forhandlinger.

Jeg skal her udsætte mødet. Mødet genoptages kl. 13.00.
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Kl.11:58  
Kort bemærkning

:

Mødet er udsat. (Kl. 11:58).
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Kl.13:06  
Kort bemærkning

Forhandling

Formanden:

Mødet er genoptaget.

Vi er ved forhandlingen, og den næste ordfører under F 24 er hr. Michael Aastrup Jensen. Værsgo.

  

Vis alle (6) indlæg i denne gruppe
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Kl.13:07  
Ordfører

(Ordfører)

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg vil indledningsvis gerne have lov til at slå fast, at i spørgsmålet om Tyrkiets mulige optagelse i EU, er der faktisk 

opstillet en lang række helt specifikke krav, og før de er opfyldt, kan der på ingen måde blive tale om et tyrkisk EU-

medlemskab. Som det ser ud i dag skal tyrkerne flytte sig endog meget langt, hvis de på nogen måde skal gøre sig 

forhåbninger om at blive en del af Den Europæiske Union. Det er min og Venstres opfattelse, at Tyrkiet, som vi kender det i

dag, langtfra er parat til at blive en del af EU. Jeg vil godt have lov til at advare imod, at Dansk Folkeparti får lov til at kapre 

debatten for at gøre den til et spørgsmål om, hvorvidt Tyrkiet anno 2009 skal være EU-medlem. Det spørgsmål er jo 

fuldstændig uaktuelt.

Denne forespørgselsdebat er en ud af efterhånden mange debatter, hvor vi kan få lov til at høre på Dansk Folkepartis 

evindelige klagesang om, at EU er så og så dårligt, og at vi i virkeligheden ville være meget bedre tjent med en høj mur 

omkring Danmark, der kan holde omverdenen på behørig afstand. Det er som at høre en meget dårlig lp-plade, hvor 

pickuppen desværre er kørt fast i samme rille, og på pladecoveret blomstrer partiets spidskandidat til 

europaparlamentsvalget, en mand, der er så utilfreds med EU, at han partout må have et fast sæde i dets parlament. Vi 

befinder os med andre ord midt i hr. Morten Messerschmidts valgkamp, og her er spørgsmålet om Tyrkiet blot endnu et 

stykke valgflæsk, som han langer over disken til vælgerne.

Vi kan bruge Tyrkiet, men set i den sammenhæng er Tyrkiets behov for EU langt, langt større. Tyrkiet ligger som bekendt 

på grænsen mellem Europa og Asien. Af den grund har landet enorm strategisk betydning, især sikkerhedspolitisk, men 

også med hensyn til energiforsyning og handel i øvrigt. Samtidig indtager Tyrkiet en nøglerolle som diplomatisk bindeled 

mellem de stridende parter i Mellemøsten. Landet har bl.a. spillet en meget aktiv rolle i forsøget på at mægle mellem 

Syrien og Israel. Endelig er Tyrkiet en regional magtfaktor, der er med til at værne os og de øvrige lande i Mellemøsten mod

Irans islamiske terrorregime.

Men selv om Tyrkiet måske er lidt af en duks set i mellemøstlig sammenhæng, befinder landet sig stadig rigtig langt nede 

på den demokratiske skala. Der er meget langt op for overhovedet at nærme sig det niveau, som landet skal befinde sig på,

før et tyrkisk medlemskab af EU bliver realistisk. Listen over Tyrkiets fejl og mangler er alenlang, og Dansk Folkepartis 

ordfører har vi allerede hørt remse op af denne liste igen og igen, og det vil han sikkert gøre igen under debatten. Men jeg 

skal nok spare Tinget.

Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at vi i Venstre, eller for den sags skyld i EU generelt, vil se stort på Tyrkiets 

stribevis af brud på elementære menneskerettigheder eller er ligeglade med, at landet ikke efterlever internationale 

konventioner og aftaler - på ingen måde. Hvis Tyrkiet nogen sinde skal gøre sig forhåbninger om at blive en del af det gode 

selskab, skal tyrkerne og deres ledere virkelig lægge sig i selen, for de har meget, meget lang vej igen, før de er egnede til 

at blive lukket ind i varmen. Som jeg sagde indledningsvis, er EU’s principper klippefaste, dem kan der ikke forhandles om. 

På den baggrund vil jeg gerne på vegne af Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale

Venstre og Liberal Alliance fremsætte følgende:

Forslag til vedtagelse

»Folketinget bekræfter sin vedtagelse V 66 af 2. maj 2006.«

(Forslag til vedtagelse nr. V 49).

Hvis nu ikke alle tilstedeværende ved, hvad det egentlig var, vi vedtog i 2006, vil jeg gerne lige læse det op som en 

servicemeddelelse. Det var følgende:

»Folketinget konstaterer, 

- at forhandlingerne med Tyrkiet om medlemskab af Den Europæiske Union er indledt,  

- at grundlaget er Københavnskriterierne og en opstrammet og forsvarlig forhandlingsramme som fastlagt af Rådet for Den 

Europæiske Union på mødet den 3. oktober 2005, 

- at målsætningen er tyrkisk medlemskab af EU, men at forhandlingerne er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på 

forhånd, og hvor der også skal tages hensyn til EU's evne til at optage nye medlemmer (absorptionskapacitet). Folketinget 

opfordrer regeringen til fortsat at medvirke til at sikre en stram og forsvarlig forhandlingsproces med Tyrkiet.«

  

11

Kl.13:11  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak. Vi har jo i formandskabet indført den praksis, at man ikke nødvendigvis læser et forslag til vedtagelse op, efter at 

ordføreren netop har læst det op - sådan har det jo været før - men for en god ordens skyld vil jeg gøre det her, for nu er der 

to oplæste forslag: det gamle og det nye. Jeg vil godt læse det op, for det er rimelig kort. Det, som Venstre, 

Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance har som

forslag til vedtagelse, lyder:

»Folketinget bekræfter sin vedtagelse V 66 af 2. maj 2006.«

Det er det forslag til vedtagelse, der indgår i de videre forhandlinger.

Der er ønsker om korte bemærkninger, og det er først hr. Morten Messerschmidt. Jo
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Kl.13:12  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Først må der være grund til at takke hr. Michael Aastrup Jensen om ikke andet så i hvert fald for hans opfindsomhed i 

forhold til at skrive ordførertaler. Under den tidligere debat hørte vi lidt om Morten Korch, og nu skal vi høre om hans lp-

samling. Jeg er da næsten glad for, at vi har begrænset det til to debatter i dag.

Dernæst vil jeg høre: Når nu man fra det her store flertal af partiers side vælger at trække en vedtagelse fra den 2. maj 2006

frem, altså en næsten 3 år gammel vedtagelse, vidner det så i virkeligheden ikke om, at man fra de partiers side 

overhovedet ikke interesserer sig for, hvad der foregår i Tyrkiet? For der er jo netop sket helt elementært graverende ting i 

Tyrkiet inden for de sidste 2-3 år. AK-partiet, altså regeringspartiet, er blevet kendt i strid med forfatningen, og der er en 

omfattende islamisering af samfundet i gang. Alle de ting vælger japartierne overhovedet ikke at tage stilling til, næ, man 

holder fast i det, man vedtog i 2006, og så kan alt det andet åbenbart være ligegyldigt.
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Kl.13:13  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:13  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Nu tror jeg ikke, at Dansk Folkepartis EU-ordfører helt kan lægge mig i munden, at jeg ikke havde en rimelig skarp kurs 

over for et eventuelt kommende EU-medlemskab for Tyrkiet. Det var også derfor, at jeg som en servicemeddelelse læste 

vedtagelsen fra 2006 op, hvis nu nogen skulle have glemt den, for der siger vi jo, at det er en åben proces - resultatet er 

ikke givet på forhånd - at regeringen skal føre en stram og forsvarlig forhandlingsproces osv. 

Det er altså ord, hvor vi klart siger, at Københavnskriterierne skal opfyldes fra Tyrkiets side, at man generelt skal stramme 

op i forhold til demokratiske spilleregler osv. Det sagde vi allerede dengang, og det er der selvfølgelig ikke ændret ved; det 

mener vi stadig væk, og dermed har vi også sagt, at vi ikke mener, at Tyrkiet er i mål endnu. Og som jeg også sagde i 

ordførertalen, mener vi faktisk fra Venstres side, at der er rigtig lang vej til målstregen endnu.

Så er der selvfølgelig to måder, man kan gribe det an på: Skal vi så bare lade være med at tænke mere over det, eller skal 

vi prøve at holde dem på sporet og kæmpe for, at de når i mål? Det er det, vi lægger op til fra Venstres side.
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Kl.13:14  
Kort bemærkning

Formanden:

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:14  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Det kan jo ikke tages som udtryk for andet, end at Venstre åbenbart finder, at det der med, at et parti og en regering bliver 

kendt i strid med sit eget lands forfatning, i hvert fald ikke er væsentligt nok til, at man gider bruge et par minutter på at 

indskrive det i et forslag til vedtagelse. Det er da ganske tankevækkende. Noget så fundamentalt for et demokrati, som at 

ens regering overholder forfatningen, bør da indgå i de overvejelser, som man som EU-medlemsland gør sig, i takt med at 

Tyrkiet altså forhandler.

Så vil jeg spørge i forhold til det der mantra, vi hele tiden hører og sikkert vil høre fra alle de andre copy-paste-talere her 

efterfølgende, at selvfølgelig kan Tyrkiet først komme med, når landet overholder kriterierne: Hvilket europæisk land kan 

komme med, før de overholder kriterierne? For ellers giver det svar jo ikke nogen mening. Der er jo masser af europæiske 

lande, man ikke vælger at indlede optagelsesforhandlinger med, men hvis de alle sammen bare skal med, når de opfylder 

kriterierne, hvorfor skal man så forhandle med Tyrkiet og ikke med f.eks. Aserbajdsjan og Rusland?
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Kl.13:15  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:15  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Nu er det jo sådan, vil jeg gerne sige til hr. Morten Messerschmidt, at Tyrkiet er et officielt kandidatland til EU; det er 

Aserbajdsjan ikke endnu, og det er i hvert fald en rimelig god grund til, at man ikke forhandler med Aserbajdsjan.

I forhold til Tyrkiets eventuelle kommende EU-medlemskab har vi jo klart sagt, at vi ønsker at holde dem på sporet i forhold 

til Københavnskriterierne og i forhold til, at de mangler at få ryddet op i nogle ting, bl.a. i forhold til spørgsmålet om deres 

domstole og i forhold til forfatningen. Det er vi jo fuldstændig enige om. Det er også derfor, jeg siger, at det simpelt hen ikke

kan nytte noget, at Dansk Folkeparti prøver at kapre en dagsordenen om, at vi fra Venstres side gerne vil have Tyrkiet med 

i EU anno 2009, for som jeg sagde i min tale: Det ønsker vi ikke. Vi vil have, at Tyrkiet skal opfylde en lang række krav, 

som de ikke er i nærheden af at opfylde endnu, før de kan komme med i EU. Et forsøg på at fjerne den fokus, som hr. 

Morten Messerschmidt prøver på, skal han ikke få held til.
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Kl.13:16  
Kort bemærkning

Formanden:

Så er der en kort bemærkning fra hr. Kamal Qureshi.
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Kl.13:16  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

Tak. Vi har jo fremsat et fælles forslag til vedtagelse, men jeg tror, at vi også er enige på afgørende områder, så jeg synes 

bare - når nu vi ikke fik lejlighed til at stille ministeren spørgsmål i første runde - at jeg gerne, for at få det på plads, vil 

spørge Venstres ordfører, om ikke Venstre vil kunne bekræfte sammen med SF, at den helt klare grund til, at vi støtter den 

her proces, er, at vi tror på, at Tyrkiets udvikling i retning af mere demokrati, bedre menneskerettigheder, bedre rettigheder 

for kvinder og andet fremmes i den her proces og ikke det modsatte.

Det, der er det helt bærende, er jo, at vi i modsætning til Dansk Folkeparti ikke bare er optaget af at ødelægge Tyrkiet, 

men faktisk er optaget af, hvordan vi fremmer den udvikling i Tyrkiet, som kan gøre, at Tyrkiet netop kan virke som den bro, 

der bliver nævnt i ordførerens tale.
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Kl.13:17  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:17  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg kan kun være fuldstændig enig med spørgeren og sige, at det helt klart er vores vurdering, at det, at vi så at sige holder

dem på sporet - som jeg har nævnt et par gange - i forhold til optagelsesforhandlingerne, i forhold til at der hele tiden er en 

undersøgelse af, om de opfylder de forskellige kriterier, at vi arbejder for, at de kommer i en meget mere demokratisk 

retning, og holder regeringen fast på de løfter, den har givet i forhold til EU, er markant bedre, end at vi kommer og siger: 

Nej, vi mener ikke, at Tyrkiet overhovedet er en del af Europa. For så kan det da gå rigtig galt.

Her taler vi altså om et land, som har en kæmpe militærstyrke, et land, som i dag i mit billede i en eller anden grad er med 

til sammen med Israel at være duksedrengen i Mellemøsten. Og det kan altså gå gruelig galt, hvis ikke vi kan holde dem 

på sporet og så at sige hele tiden sige: I kan godt nå målet, hvis I opfylder de her forskellige krav. Så jo, jeg er meget enig.
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Kl.13:18  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Kamal Qureshi.
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Kl.13:18  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

De her korte bemærkninger behøver jo ikke nødvendigvis være spørgsmål, så jeg vil benytte lejligheden til at sige, at set 

gennem SF’s briller er der jo ikke nogen tvivl om, at det er helt klart, at vi ser en proces i Tyrkiet. Går man tilbage til det 

tidspunkt, hvor processen startede i Tyrkiet, og det er jo længere tilbage end i 2005, er der ingen tvivl om, at Tyrkiet har 

bevæget sig i en retning med mere respekt for menneskerettighederne. De grupper i Tyrkiet, som ønsker den her proces, 

bliver styrket af et europæisk samarbejde og bliver styrket af, at Tyrkiet er med i en lang række projekter, 

menneskerettighedsprojekter, kvinderettighedsprojekter, demokratiprojekter m.m. Tyrkerne er med i de internationale 

konferencer, og deltager også i langt hovedparten, hvor de personer og de grupper bliver styrket.

Så det ville være en skadelig udvikling for Tyrkiet, hvis vi skulle vælge den linje, som Dansk Folkeparti lægger op til, og 

skubbe tyrkerne fra os. Det, der er det helt centrale, det helt afgørende og det, tyrkerne har brug for, er, at vi er der, at vi 

hjælper dem, og at vi er med til at fremme udviklingen i det rigtige spor.
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Kl.13:19  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:19  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg er enig i, at vi heldigvis har set visse positive skridt fra Tyrkiets side. Jeg må så til gengæld sige, at jeg også synes, at 

vi har set tilbageskridt fra Tyrkiets side. Der må jeg give hr. Morten Messerschmidt ret i, at vi også har set episoder, som 

jeg i hvert fald absolut ikke syntes var pæne. Derfor er det også vigtigt for mig at understrege, at det Tyrkiet, som vi fra 

Venstres side gerne ser får EU-medlemskab, ikke er et Tyrkiet anno 2009, for der er altså lang vej endnu. Men som 

spørgeren klart var inde på, kan Tyrkiet jo kun komme i mål, hvis og såfremt Tyrkiet er på sporet, og derfor er det vigtigt, at 

vi holder dem på sporet.

  

27

Kl.13:20  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe for en kort bemærkning.
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Kl.13:20  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Når jeg påhører de her debatter om Tyrkiets mulige optagelse i EU, så er der en ting, der altid undrer mig, og det er bl.a. hr.

Michael Aastrup Jensens tidshorisont. Det er altså, som om historien kun er et øjeblik, der venter på det næste øjeblik, og 

det er rigtigt, at det er sådan med historien i forhold til Vorherre, men hr. Michael Aastrup Jensen kunne dog godt have en 

anden tidshorisont.

Der bliver hele tiden sagt, at det slet ikke er i dag, og at det slet ikke er i 2009, at Tyrkiet skal optages, men altså, 

Muhammed er ca. 1.500 år gammel, og islamismen er lige så gammel. Så har vi i årene efter første verdenskrig oplevet et 

tilbageslag for islamismen med Kemal Atatürks reformer, og nu går det den modsatte vej igen, som om Kemal Atatürk 

næsten ikke havde eksisteret… 
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Kl.13:21  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Vi skal lige have spørgsmålet.
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Kl.13:21  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Ja, spørgsmålet - det forundrede spørgsmål - er: Hvad er det for en tidshorisont? Er det 30 år, der vil gå, inden Tyrkiet kan 

optages, eller er det 100 år, og kunne man så ikke lige lade det ligge lidt og vente med at snakke om det?
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Kl.13:22  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:22  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Altså, jeg kan ikke sætte en tidsgrænse ind og sige, at det bliver om x antal år, at Tyrkiet kan blive medlem af EU, for som

jeg har slået fast, skal Tyrkiet opfylde en lang række kriterier, som de ikke er i nærheden af at opfylde endnu. Og hvornår 

de så gør det, beror selvfølgelig på de forhandlinger, der er mellem EU på den ene side og Tyrkiet på den anden side. Jeg 

er selvfølgelig forhåbningsfuld, med hensyn til at vi kan komme det nærmere, at det kan storme fremad, men det er jo også 

vigtigt at slå fast, at det forslag til vedtagelse, som vi forhåbentlig bekræfter med en afstemning her senere, også klart siger,

at det er en åben proces, hvor resultatet ikke er givet på forhånd.

Så det vil sige, at det altså er sådan, at det ikke bare er en gratis omgang for Tyrkiet. Hvis ikke Tyrkiet opfylder de 

forskellige kriterier, der er, kan Tyrkiet ikke blive medlem af EU. Derfor er det også vigtigt, at Tyrkiet spiller med på den her 

bane.
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Kl.13:23  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.13:23  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jo, men hvis jeg nu fik den originale idé at foreslå her i Folketinget, at Saudi-Arabien skulle optages i EU, så ville det 

formentlig støde på forskellige indvendinger, og en af de absolut relevante ville være, at Saudi-Arabien er et islamisk 

diktatur. Og så ville hr. Michael Aastrup Jensen sige, at det jo var en proces, der gik over tid, og at alle 

Københavnskriterierne skulle være opfyldt, før vi kunne optage Saudi-Arabien.

Ærlig talt, er det da ikke nogle mærkelige luftkasteller og en mærkelig mangel på fornemmelse for, hvor uendelig langsomt 

historien bevæger sig?
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.

  

36

Kl.13:24  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg kan berolige hr. Jesper Langballe med, at vi fra Venstres side ikke vil arbejde for, at Saudi-Arabien bliver medlem af EU.

Det er jo så dermed også sagt, at jeg mener, at Tyrkiet er et kandidatland, og at Tyrkiet selvfølgelig skal opfylde en lang 

række kriterier, for at det kan blive medlem. Det har jeg efterhånden sagt mange gange nu, men alligevel prøver man at 

skyde os i skoene, at - som jeg hørte det fra hr. Morten Messerschmidt tidligere - hvis det stod til os, ville Tyrkiet komme 

med i nærmeste fremtid.

Jeg har altså sagt rimelig klart i min tale, at der er lang vej endnu, før Tyrkiet kommer i mål, men som vi også talte om før, 

er det, at vi holder dem på sporet og holder dem på en demokratisk vej, bedre end alternativet.
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Så er det fru Yildiz Akdogan, Socialdemokratiet.
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Kl.13:25  
Ordfører

(Ordfører)

Yildiz Akdogan (S):

Et uddannelsessystem, der fungerer under en religiøs administration, censur på bøger, dødsstraf, skilsmisse ikke tilladt, 

prævention og abort ikke tilladt, kvinder i den offentlige sektor må opgive deres arbejde i tilfælde af et ægteskab, 

kriminalisering af homoseksuelle - disse var punkter i en forfatning, som også gjorde krav på nabostatens territorium. Men 

den her forfatning er ikke den tyrkiske. Det er en forfatning, der var den irske før 1973. Det får en til at tænke og ikke mindst

stille spørgsmålet: Kan det virkelig passe? Ja, det kan det. Men Irland er heldigvis nået langt siden, bl.a. takket være EU 

og de krav, man har stillet fra fællesskabets side til de enkelte medlemslande.

Men spørgsmålet i dag drejer sig om Tyrkiet, og spørgsmålet er så, hvad der sket, siden dette land blev kandidatland i 

1999. Tyrkiet har først og fremmest forpligtet sig til at opfylde Københavnskriterierne. Allerede 2 år efter, dvs. i 2001, 

lancerede den daværende koalitionsregering sin første reformpakke, der prikkede hul på en række tabuer i tyrkisk politik - 

tabuer, som gjorde op med militæret, mindretalsspørgsmålet og menneskerettighederne generelt.

I 2002 fik landet så sin nuværende konservative, religiøse regering, også kendt som AKP-partiet. Trods skeptikernes frygt 

for en islamisering af det sekulære Tyrkiet, kan man med rette spørge, hvad der er sket rent reformmæssigt under den her 

regering. Hvis jeg skal fremhæve nogle af de konkrete udviklingsprocesser, kan jeg nævne nogle enkelte, og det lyder 

sådan her:

Den meget kritiserede forfatning fra 1982, der blev til efter militærkuppet, har været og er under stor forandring og 

reformproces, og en tredjedel af forfatningen er bl.a. ændret. Dødsstraffen er afskaffet. Den politiske situation i Tyrkiet er 

meget mere stabil end tidligere, og militærets indblanding i det politiske liv er begrænset væsentligt. Bl.a. har militæret blot

en rådgivende rolle i dag. Mindretalsrettigheder er forbedret væsentligt. F.eks. er det i dag tilladt, at det kurdiske mindretal 

kan få lov til at se kurdisk tv 24 timer i døgnet. Kvindernes ligestilling er forbedret markant, bl.a. via ægteskabsloven og den 

reviderede straffelov. Vold mod kvinden tages meget mere alvorligt fra myndighedernes side, og der er nultolerance over for 

æresrelaterede drab, heldigvis. Religiøse mindretal har fået lettere ved at komme frem og ytre sig til pressen og i det 

offentlige rum generelt. Der er også indført en nultolerancepolitik mod tortur og mishandling i fængslerne.

Så langt, så godt. Men er alt så fryd og gammen i Tyrkiet? Nej, Tyrkiet har stadig lang vej med hensyn til at implementere 

alle reformer, og selv om optagelsesforhandlingerne blev indledt officielt i 2005, mangler landet stadig væk 33 ud af de 35 

lovpakker, som landet skal gennemføre. Spørgsmålet er så, når nu et kandidatland, som, siden det blev grundlagt i 1923, 

har sat den europæiske statsdannelsesmodel som sit forbillede og trods sin muslimske baggrund har formået at bygge et 

parlamentarisk system op med frie valg og et ønske om at være en del af det europæiske fællesskab: Skal dette land 

holdes ude? Eller skal man holde det fast i den reformproces, det er i gang med?

For os Socialdemokrater er svaret ret enkelt. Tyrkiet er en vigtig samarbejdspartner for EU, og landet spiller også en vigtig 

rolle i NATO, som vi har set på det seneste, og kan også være en god rollemodel for andre muslimske lande. Derfor skal 

man holde den tyrkiske regering fast på det løfte om reformer. Vi ved, at medlemskab ikke er på tale i morgen eller de 

næste mange år frem, ligesom vi ved, at bolden ligger hos tyrkerne, hvad reformprocessens hastighed angår. Derfor mener 

vi heller ikke, at døren skal lukkes for Tyrkiet eller andre lande, der måtte ønske at forpligte sig til kravene om kriterierne fra 

EU's side. Vi skal derimod holde fast i en stram og ansvarlig forhandlingspolitik, hvad enten det gælder Tyrkiet eller andre 

kandidatlande.

Vi støtter den af Venstres ordfører fremsatte udtalelse.
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Kl.13:29  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:29  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Tak for betragtningerne. Jeg tror bare, jeg vil nøjes med at spørge - nu hvor fru Yildiz Akdogan altså tilslutter sig det forslag 

til vedtagelse tilbage fra midten af 2006 - om hun ikke isoleret betragtet kan se det som et problem, at den regering, som 

EU i øjeblikket forhandler med, er blevet kendt forfatningsstridig ved Tyrkiets forfatningsdomstol og altså har fået straffe 

derefter, det vil sige fået nedsat sit statstilskud osv.

Gør det ikke bare for nogle Socialdemokrater, at man måske lige tænker sig om en ekstra gang, inden man går ud og råber

juhu over den forhandlingsproces, som jeg forstår, at fru Yildiz Akdogan er en varm tilhænger af?
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Yildiz Akdogan (S):

For det første mener jeg ikke, at jeg råbte juhu. For det andet vil jeg også sige, at AKP-partiet heldigvis ikke blev lukket.

I min indledning refererede jeg til et land, der engang havde nogle regler, der kan få os til at ryste på hovedet i dag - Irland. 

Men situationen en anden i dag. Og som jeg også sagde i min tale, er det spørgsmålet om en reformproces. Bolden ligger 

hos tyrkerne, det gør hastigheden også. Så skulle vi ikke lige vente og se, hvordan og hvorledes det går, inden vi på forhånd

dømmer dem ude?
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg synes, det er en ganske fortrinlig argumentation, der givetvis fortjener optryk i flere årbøger, når året udrinder. Altså, det

forhold, at Irland på 35 år har reformeret sig, gør, at så må Tyrkiet sandelig da også kunne. Det synes jeg er fantastisk. Jeg

vil i hvert fald huske det længe, tror jeg. Jeg vil sige, at det unægtelig også letter argumentationen for Socialdemokraterne 

på en lang række andre områder, hvis man kan pege på et eneste område, hvor der har været en udvikling, og så sige: 

Jamen så kan alle andre også. Jeg vil sige: Enfoldigheden leve! Og så må folk uden for huset her jo selv dømme.

Men jeg vil egentlig bare gerne have svar på mit spørgsmål. Gør det overhovedet ikke indtryk på fru Yildiz Akdogan eller på 

Socialdemokratiet som sådan, at den regering, man forhandler med, ved den tyrkiske forfatningsdomstol har fået kendt sit 

virke og sit program i strid med forfatningens grundprincipper?
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Kl.13:31  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:31  
Kort bemærkning

Yildiz Akdogan (S):

Tak for det. Jeg ved ikke, om ordføreren selv er klar over det, men faktisk lavede vi en stor big bang-udvidelse i 2004, hvor vi 

fik ti nye lande med i EU, og så fik vi to andre nye lande, og mig bekendt har de her lande reformeret sig ret så meget og er

blevet ret velfungerende demokratiske stater. Så, ja, det tog 35 år for Irland, det tog gennemsnitlig 10 år for de central- og 

østeuropæiske lande. Det kan være, at det måske tager 20 år for Tyrkiet - hvem ved? Men processen er sat i gang. 

Så vil jeg lige spørge hr. Morten Messerschmidt, der er så skeptisk over for, hvad der foregår i Tyrkiet: Har hr. Morten 

Messerschmidt været i Tyrkiet? Europaudvalget var jo på en studietur for netop at gå ind og se på, hvad der sker, og 

hvordan reformprocesserne ser ud, og vi snakkede både med civilsamfundet, de politiske partier og forskellige andre 

interessegrupper. Det kunne måske have gavnet hr. Morten Messerschmidts indsigt i forhold til, hvad der foregår, hvis han 

nu havde deltaget i den her studietur.
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Kl.13:32  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger, og næste ordfører er fru Hanne Agersnap, Socialistisk Folkeparti.
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Kl.13:32  
Ordfører

(Ordfører)

Hanne Agersnap (SF):

Jeg vil gerne takke for ministerens redegørelse, som jeg synes klart viste, at der stadig væk er væsentlige udeståender og 

udfordringer på mange områder i samarbejdet, men at den grundlæggende holdning også er, at det er vigtigt, at vi fortsætter

forhandlingsstrategien.

I SF undrer vi os over, at forespørgerne - i hvert fald sådan som forespørgslen er formuleret - kun er interesserede i forholdet

mellem islamiske og sekulære kræfter. Det, som vi synes er det særlig interessante, er forholdet mellem de demokratiske 

og de udemokratiske kræfter, herunder forholdet til mindretal, bl.a. kurderne, hvor det er vigtigt, at vi får en udvikling mod et 

mere pluralistisk demokrati.

Det er vigtigt, at EU fortsætter forhandlingerne med optagelse for øje, fordi det bl.a. er på den måde, vi får fremmet 

udviklingen mod det pluralistiske demokrati og mindretalsbeskyttelse, og fordi det er vigtigt for både EU og Tyrkiet at få 

styrket samarbejdet og i sidste ende nå frem til optagelse.

SF støtter de rammer for optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet, som vi vedtog tilbage i 2006. Her konstaterede 

Folketinget, at forhandlingerne med Tyrkiet er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på forhånd, men at målet dels er 

optagelse, dels at Tyrkiet skal opfylde de samme krav som alle andre nye medlemslande, herunder Københavnerkriterierne.

De seneste år er den positive reformproces, som blev startet i Tyrkiet i 2003, gået i stå. Det er vigtigt, at vi fortsætter med 

at presse på og få Tyrkiet tilbage på reformsporet, få bremset den øgede polarisering i det tyrkiske samfund og sikret 

pluralisme og mindretalsrettigheder. De demokratiske kræfter vokser i Tyrkiet, og de kræfter skal vi støtte ved at fortsætte 

forhandlingerne med optagelse som mål.

Ministeren nævnte, at et af problemerne i forhandlingerne med Tyrkiet er manglende accept af Ankaraprotokollen, altså at 

Tyrkiet ikke kan acceptere toldunion og transport- og havnesamarbejde med Cypern. Forholdet til Cypern og Grækenland 

fortsætter med at spænde ben for optagelsesforhandlingerne, og vi mener, at EU har en stor del af ansvaret for den 

hårdknude, forhandlingerne er havnet i. Den tyrkiske premierminister accepterede i sin tid FN's plan for en løsning af 

konflikten på Cypern, men græsk-cyprioterne forkastede planen. Alligevel valgte man at optage et delt Cypern i EU, og det 

er nu en af barriererne i forhandlingerne.

Det er vigtigt at holde fast i, at udsigten til EU-medlemskab giver den tyrkiske befolkning tro på fremtiden. Men både EU’s 

vaklen og de nyere processer i Tyrkiet har været med til at sætte reformprocessen i Tyrkiet i stå, og det er uheldigt for 

begge parter ud fra både et sikkerhedspolitisk, kulturelt og demokratisk synspunkt. Vi har brug for Tyrkiet som bindeled til 

Mellemøsten, til konstruktiv dialog med Tyrkiets moderate islam og til at skabe robust økonomi og velfærd i Europa. Tyrkiet

har allerede siden 1963 haft privilegeret medlemskab af først EF og nu EU, så man kan jo ikke tilbyde Tyrkiet en 

mellemting. Nu er det fuldt medlemskab, vi forhandler om.

SF støtter flertallets forslag til vedtagelse, som jo ikke er en genopfindelse af den dybe tallerken, men fastholder os ved den

vedtagelse, der blev vedtaget i maj 2006.
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Kl.13:36  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Der er et par korte bemærkninger, og den første er fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:36  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Fru Hanne Agersnap nævnte jo mange spændende emner i sit indlæg, og jeg vil bare stille spørgsmål til ét område.

Fru Hanne Agersnap nævnte forsøget på at genforene Cypern, altså få afsluttet den ulovlige besættelse at Nordcypern 

siden 1974 og genforene den med den græsk-cypriotiske del. Jeg forstår det sådan, at SF synes, det ville være 

fuldstændig naturligt, hvis græsk-cyprioterne skulle overdrage den besatte del af landet til tyrkerne. Det var i hvert fald 

sådan, jeg udlagde det, og kan fru Hanne Agersnap sige noget om, hvad det er for nogle dele af aftalen, hun finder er særlig

fornuftige?

Det er jo velkendt, at græsk-cyprioterne syntes, det var træls, at de skulle dele deres nationalbankreserver, og at det var 

træls, at man skulle have en fælles beslutningsprocedure, som gjorde, at hver del af øen ville få lige 

beslutningskompetence ved ny lovgivning, og at man skulle dele præsidentmagten og alle de ting. Men kunne fru Hanne 

Agersnap prøve at uddybe, hvordan hun ser på nogle af de elementer i aftalen, som hun åbenbart mener er så fantastisk?
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg mener, det er vigtigt, at den løsning af Cypernproblemet i FN-regi, der blev forsøgt, bliver fastholdt, så problemet ikke 

fortsat er en barriere for udviklingen af EU. Jeg kender ikke historien så godt, at jeg kan sige, hvad forsøget præcis faldt på,

men det er uheldigt, at processen ikke er genoptaget, så vi får forhandlingerne i FN-regi og får løst problemerne, for det vil 

fortsat være en barriere for Tyrkiets optagelse, hvis samarbejdet med Cypern bliver blokeret.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jamen forstå mig ret. Jeg kan sagtens forstå, at man som socialist kan have den tilgang til spørgsmålet, at når halvdelen af

et land bliver besat af fremmede tropper, er det selvfølgelig de besatte, som udgør problemet. Det er jo et velkendt 

socialistisk synspunkt, vi har set det siden 1917 og frem til 1989 som et ganske anerkendt dogme, men jeg er bare 

overrasket over at se, at vi også i hr. Villy Søvndals nyreformerede socialistparti finder denne relativt totalitære tilgang til 

folkeretten. Men lad det ligge.

Et andet spørgsmål, som jeg synes det må være centralt for SF at svare på, er spørgsmålet om den folkelige deltagelse. Vi

har jo flere gange hørt folk fra SF insinuere, at man er tilhænger af folkeafstemninger, f.eks. forud for Lissabontraktaten, så 

derfor vil jeg gerne høre, om SF støtter Dansk Folkepartis forslag om, at uanset hvordan man kommer videre med 

forhandlingerne med Tyrkiet - men at man ønsker det - kan processen ikke afsluttes, i hvert fald ikke i Danmark, uden at 

danskerne høres ved en folkeafstemning. Er det et forslag, som socialisterne kan støtte?
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Kl.13:39  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:39  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Det kan vi ikke støtte, for det er ikke alle spørgsmål, der egner sig til en folkeafstemning. Forhold, der angår danskere, kan 

egne sig, men et EU-spørgsmål om optagelse af et nyt land egner sig ikke til en folkeafstemning. Vi mener, at det at sikre,

at Københavnerkriterierne opfyldes, er meget mere egnet som grundlag for beslutning om en optagelse.
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Kl.13:40  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe for en kort bemærkning.
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Kl.13:40  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Når man selv opfinder de historiske problemstillinger, man skal diskutere, så går det hele jo meget nemmere. Fru Hanne 

Agersnap undrede sig over, at hr. Morten Messerschmidt kun skelnede mellem sekulære og islamiske kræfter og ikke 

mellem demokratiske og udemokratiske kræfter. Jamen det er jo, fordi tyrkerne selv gør det. Det er jo sådan, de selv ser på

det, uanset på hvilken side af gærdet de står. Kemal Atatürk ville i 1920'erne skabe en sekulær nationalstat, hvilket er 

noget højest uislamisk. Og nu går det den modsatte vej. Nu vil Erdogan og Gül skabe en islamisk stat.

Men det er jo den modsætning, der tæller i Tyrkiet. Kemal Atatürk var så vist ikke nogen mønsterdemokrat, men den 

sekulære stat var hans hjertebarn. Men det, tyrkerne finder grundvæsentligt i den her sammenhæng, synes fru Hanne 

Agersnap altså er ligegyldigt.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Ja, for os er de vigtigste principper hensynet til, om det er demokratisk eller udemokratisk. Jeg anerkender, at 

diskussionen måske går på en anden led i Tyrkiet, men samtidig er der både demokratiske og udemokratiske tendenser på

begge sider, både i de islamiske bevægelser og i de sekulære bevægelser. Så jeg mener, at vi, hvis vi skal vurdere 

udviklingen i Tyrkiet, skal vurdere styrken af de demokratiske processer på begge sider.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jamen er det ikke faldet fru Hanne Agersnap ind, at der er en sammenhæng, som simpelt hen går på, at den sekulære 

nationalstat i modsætning til den religiøse stat er en forudsætning for demokratiet, og at når Tyrkiet i øjeblikket bevæger 

sig, ikke gradvist, men faktisk efterhånden i fuld galop imod en øget islamisering, så bevæger Tyrkiet sig faktisk dermed 

automatisk væk fra demokratiet?
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Nej, det er den sammenhæng, jeg ikke accepterer. Jeg mener, at det, der er vigtigt, er, at vi ser på de demokratiske 

kræfter, hvad enten de er islamiske eller sekulære, og vurderer styrken af de demokratiske kræfter. I den sekulære 

bevægelse er der udemokratiske kræfter, ligesom der er i den islamiske bevægelse.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Martin Henriksen for en kort bemærkning.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Martin Henriksen (DF):

Tak. Det var, fordi jeg bemærkede, at fru Hanne Agersnap sagde, at det her spørgsmål ikke egnede sig til en 

folkeafstemning i Danmark, fordi det ikke havde indflydelse på danske forhold. Men der vil jeg bare høre, om ikke fru Hanne 

Agersnap altså godt kan se, at det alligevel har det. For hvis vi kigger på den udvidelse, der har fundet sted imod øst, så 

har den jo eksempelvis medført en indvandring til Danmark fra de østeuropæiske lande. Derfor er det jo også nærliggende 

at tro, at såfremt Tyrkiet kom med i EU, ville det også medføre en øget tyrkisk indvandring til Danmark.

Jeg vil bare høre, om det ikke kunne give anledning til, at man så ville mene, at det også var et forhold, som danske 

vælgere kunne få lov til at tage stilling til.
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Kl.13:43  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:43  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

I sidste instans har alle internationale spørgsmål og samarbejder, Danmark indgår i, vel relevans for forhold i Danmark. Men

det er et spørgsmål om, hvorvidt det er af den karakter, at alle betingelserne og forudsætningerne omkring optagelse vil 

kunne forklares i Danmark. En folkeafstemning om det her spørgsmål i Danmark vil hurtigt blive en folkeafstemning for eller 

imod EU, og det ville være svært at fastholde fokus, når fokus er på optagelse af et andet land.
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Kl.13:44  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Martin Henriksen.
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Kl.13:44  
Kort bemærkning

Martin Henriksen (DF):

Der er jeg uenig. Jeg tror ikke, at en folkeafstemning i Danmark vil blive til et spørgsmål om for eller imod EU. Jeg tror, at 

det vil være en folkeafstemning for eller imod risikoen for en stor tyrkisk indvandring til Danmark. Det er jo meget reelt at 

spørge danskerne om det. Det synes jeg da i hvert fald det er, for Tyrkiet er et stort land, og kommer Tyrkiet med i EU, vil 

det få meget indflydelse, fordi det er et stort land. Qua sin befolkningssammensætning og sin størrelse vil det få meget 

indflydelse, specielt hvis Lissabontraktaten bliver vedtaget.

Derfor har det jo dels stor indflydelse på det, som man politisk beslutter i EU, som har konsekvens for Danmark, og dels vil

det også have effekt, hvis Tyrkiet f.eks. kom med i Schengen - fri bevægelighed ind over grænserne; at man kommer ind og

får fuld gavn af den fri bevægelighed. Det vil jo i den grad være et spørgsmål, om danskerne tør løbe risikoen for en stor 

tyrkisk indvandring til Danmark.

Hvis Socialistisk Folkeparti ikke mener, at der er noget at være bekymret for, kan man vel godt gå ud og argumentere for 

eller imod de synspunkter, man har, og så lade det være op til vælgerne i sidste ende at beslutte, om de synes, det er den 

rigtige vej at gå eller ej.
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Kl.13:45  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:45  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg vil godt sige, at vi ikke er bange for vælgerne. Vi kan sagtens gå ud og argumentere, men problemet er, om vi får en 

debat, der afspejler det afstemningstema, der bliver. For det kan blive sådan en trussel om en kæmpe indvandring, altså 

forskellige vurderinger af fremtiden, som vil være svære for befolkningen at vurdere på baggrund af sådan en 

optagelsestekst. F.eks. gælder det for de lande, vi senest har optaget, at Schengen jo er udskudt, og at der er betingelser 

kombineret med optagelserne. Det vil blive svært at vurdere, og så vil det blive sådan en slags: »hvem tror det ene, hvem 

tror det andet-kampagne.« Den kan være svær at få til at blive frugtbar.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Søren Krarup for en kort bemærkning.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg havde i søndags den spændende oplevelse at være inviteret til et møde hos Radikal Ungdom, hvor jeg diskuterede 

forsvarspolitik med hr. Morten Helveg Petersen. Det var meget hyggeligt og fredeligt, men på et tidspunkt kom vi naturligvis 

til at tale en del om Afghanistan, dvs. om muligheden for at Danmark med sin indsats dér kunne skabe et demokrati, hvad 

jeg betvivlede. Jeg får lyst til i forlængelse af det, fru Hanne Agersnap har sagt hidtil, at spørge hende: Vil fru Hanne 

Agersnap fortælle mig, om der findes noget muslimsk demokrati i denne verden?
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg kan ikke stå her på talerstolen og i tankerne gennemgå alle lande, men det kan godt være, at Tyrkiet er det nærmeste,

vi kommer. Jeg må indrømme, at jeg ikke lige kan få tænkt det igennem i denne pressede situation.
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Kl.13:47  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Søren Krarup.
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Kl.13:47  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Så vil jeg være så fræk at fortsætte med den spændende debat med de radikale unge mennesker, for der blev Tyrkiet 

nemlig også nævnt som eksempel på et demokrati, og der var jeg altså også så fræk at spørge dem: Kender I noget til 

Kemal Atatürk? Kender I noget til det, han foretog med Tyrkiet i 1923? Det var nemlig nok, kan man sige, et sekulært 

styre, men det var et militærdiktatur, dvs. at der var en ophævelse af enhver form for demokrati. Det havde aldrig eksisteret i

Tyrkiet, og det kom i hvert fald ikke til at eksistere i 1923. Og det eksisterer jo for så vidt heller ikke i dag.

Forholdet er jo, at 98 pct. af Tyrkiets befolkning er muslimer, og dog skal de af militærdiktaturet hensættes i en tilstand, 

hvor de ikke må have lov til at udtrykke det. Vil fru Hanne Agersnap ikke give mig ret i, at Tyrkiet heller ikke er noget som 

helst eksempel på et demokrati?
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Det er i hvert fald ikke et demokrati, som jeg ønsker det. Der mangler pluralisme, der mangler ytringsfrihed, 

menneskerettigheder; der er en masse problemer, som bl.a. er nogle af dem, man sætter op i processen og i debatterne 

med EU-Kommissionen med henblik på optagelse, sådan at Tyrkiet netop kan udvikle sig til det pluralistiske demokrati, 

som medlemsstaterne i EU er.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så har hr. Per Clausen bedt om en kort bemærkning.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Per Clausen (EL):

Jeg vil bare spørge fru Hanne Agersnap, om hun ikke er enig med mig i, at forsøget på at opstille en hovedmodsætning 

mellem de sekulære og de islamistiske i forhold til Tyrkiet jo netop skygger for den interessante debat, hr. Søren Krarup 

prøvede at rejse her til sidst, nemlig om, hvorvidt der foregår en demokratisk udvikling eller ej i Tyrkiet? Det, vi burde 

diskutere og interessere os for, burde jo være, hvordan vi udviklede demokratiet, hjalp de demokratiske kræfter i Tyrkiet 

med at udvikle demokratiet.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jo, og mange tak til spørgeren, fordi han formulerer det så pænt. Jeg prøvede netop at sige, at jeg synes, vi skal fokusere 

på, hvor de demokratiske bevægelser, de demokratiske holdninger er i Tyrkiet, og ikke på, hvor de islamiske og sekulære 

bevægelser er.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Næste ordfører er fru Helle Sjelle fra De Konservative.
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Kl.13:49  
Ordfører

(Ordfører)

Helle Sjelle (KF):

Det er jo ikke første og det er nok heller ikke sidste gang, vi på foranledning af Dansk Folkeparti skal diskutere et eventuelt 

tyrkisk medlemskab af EU. Der skal jo holdes liv i valgkampen, i hvert fald frem til juni måned, hvor der er valg til Europa-

Parlamentet. Men så kan man i hvert fald håbe, at det i det mindste stilner af derefter.

Jeg skal så også endnu en gang takke for anledningen til at gøre rede for Det Konservative Folkepartis holdning til den her 

sag.

I 2005 indledte EU optagelsesforhandlinger med Tyrkiet. Forud var gået mange års forberedelser og reformer i Tyrkiet, der 

ansøgte om medlemskab af EF allerede i 1987. Reformarbejdet går dog endnu flere år tilbage. Allerede i 1963 underskrev 

de seks EF-lande og Tyrkiet Ankaraaftalen. Den betød, at Tyrkiet skulle tilpasse sig EU’s indre marked, bl.a. ved at 

tyrkiske arbejdstagere under bestemte vilkår fik lov til at arbejde i de daværende EF-lande. Tyrkiet har altså længe 

orienteret sig mod EF og nu mod EU, hvilket har været årsag til betydelige ændringer af det tyrkiske samfund. Det er også 

sket i løbet af de her år.

Men der er slet ikke for os Konservative nogen tvivl om, at der endnu er langt igen for Tyrkiet. Københavnskriterierne er det 

væsentligste grundlag, som Kommissionen løbende vurderer Tyrkiet ud fra. Helt overordnet er der tre kriterier, nemlig det 

politiske, det økonomiske og kriteriet om overtagelse af EU’s samlede regelsæt. Det politiske kriterium kræver demokrati, 

retsstat, menneskerettigheder og beskyttelse af mindretal. Som nævnt af udenrigsministeren tidligere vurderer 

Kommissionen, at Tyrkiet i tilstrækkelig grad opfylder det kriterium. Alligevel er der dog i høj grad - og det vil jeg gerne slå 

fast - plads til forbedringer. Ytringsfrihed og religionsfrihed er gode eksempler på rettigheder, som endnu ikke beskyttes 

kompromisløst i det tyrkiske samfund. Det vil kræve en holdningsændring, som EU kan være med til at fremme.

I 2006 har EU også kritiseret Tyrkiet for ikke at leve op til det økonomiske kriterium. Det skyldtes stridighederne om 

Cypern, der har fået Tyrkiet til ikke at udvide toldunionen med EU til også at omfatte de nye medlemslande. EU’s kritik er 

ikke blot snak, men er blevet fulgt op af sanktioner. Dele af optagelsesforhandlingerne er simpelt hen stoppet, indtil EU i år 

vil genoverveje dem.

Det er altså efter vores opfattelse indlysende, at Tyrkiet mangler at levere en lang række resultater, før et medlemskab kan 

komme på tale. De mange år, Tyrkiet allerede har ventet, viser med al ønskelig klarhed, at EU ikke giver ved dørene. Ingen 

ønsker at forbarme sig over Tyrkiet, blot fordi landet har ventet længe. Jeg kan derfor heller ikke helt forstå Dansk 

Folkepartis store bekymring for forhandlingerne med EU. Tror Dansk Folkeparti virkelig, at Tyrkiet bliver lukket ind, før de 

lever op til Københavnskriterierne, bare fordi Tyrkiet skal med?

Som udenrigsministeren allerede tidligere har påtalt, vil Tyrkiet være et helt anderledes og vestligt samfund, hvis det på et 

tidspunkt til punkt og prikke opfylder de her krav. I Det Konservative Folkeparti bakker vi derfor fuldt op om regeringens og 

folketingsflertallets åbne og afventende holdning til optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet. Vi kan ikke på forhånd 

forudsige, hvorvidt landet på et tidspunkt ude i fremtiden vil leve op til EU’s fornuftige og nødvendige kriterier. Til gengæld 

kan vi sige, at Tyrkiet lige nu - lige nu, hvor vi står her - er et godt stykke fra at leve op til de kriterier og dermed også et 

godt stykke fra medlemskab af EU. Vi ønsker naturligvis ikke i Det Konservative Folkeparti - og det vil jeg gerne 

understrege - at Tyrkiet bliver medlem af EU, før landet er klar til EU og EU er klar til Tyrkiet. 
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Kl.13:53  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:53  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg synes, at det er meget skarpsindigt lige til sidst at få slået fast, at Tyrkiet ikke kan blive medlem af EU, før Tyrkiet er 

klar! Jeg går ud fra, at det må være et krav, der gælder for alle europæiske lande, ellers ville der i hvert fald være noget 

mærkeligt over det, og derfor er det måske i virkeligheden også lidt overflødigt at gentage det og gøre det til et så 

gennemgående argument i hele sin retorik.

Jeg tror så aldrig, at Tyrkiet bliver medlem, fordi Tyrkiet i øjeblikket bevæger sig i den helt gale retning. Landet er i gang 

med en islamisering fra top til bund, og det er i virkeligheden det, der er det dybt bekymrende, for hvordan reagerer Tyrkiet 

på de forhandlinger, der i øjeblikket finder sted? Sagen er jo den, at hvis man orienterer sig i de tyrkiske medier, i den 

tyrkiske debat, kan man se, at de krav, som EU stiller til Tyrkiet med hensyn til ligestilling, menneskerettigheder, 

demokrati, ytringsfrihed osv., helt generelt for mange tyrkere virker som en rød klud i ansigtet. De betragter det nærmest 

som en fornærmelse mod den nationale stolthed.

Derfor er spørgsmålet ikke så meget, om Tyrkiet nogen sinde bliver medlem - det tror jeg faktisk aldrig nogen sinde sker - 

men derimod, hvilken skadevirkning det har på samarbejdet og naboskabet mellem EU og Tyrkiet, at man bliver ved med at

bilde folk ind, at de kan få noget, som de tydeligvis ikke selv vil levere det nødvendige for at gøre sig klar til at få.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Helle Sjelle (KF):

Det er åbenbart overhovedet ikke overflødigt, at vi skal gentage det gang på gang, for det lader jo ikke til, at Dansk 

Folkeparti har forstået budskabet, men vi gentager det gerne en gang til: Vi mener ikke, at Tyrkiet skal være medlem af 

EU, før Tyrkiet er klar til EU, og før EU er klar til Tyrkiet. Det vil sige, at Tyrkiet skal leve op til de krav, der bliver stillet. Det 

er det, der er budskabet herfra, og det vil det også være de næste gange, Dansk Folkeparti rejser de her debatter om 

Tyrkiets udvikling.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg er ked af at have stillet et spørgsmål uden for det på forhånd skrevne manuskript, men jeg vil alligevel gerne gentage 

det.

Lad os nu lade være med at fokusere på, om Tyrkiet kommer med eller ej. Lad os nu fokusere på, hvilken betydning det har

for Tyrkiet, at man bliver ved med at sige til tyrkerne, at de på et eller andet tidspunkt, når de opfylder kriterierne, kommer 

med, og at man så bliver ved med at komme med nye kriterier. Lad os prøve at fokusere på, hvordan det bliver modtaget i 

den tyrkiske offentlighed og den tyrkiske debat, at man hele tiden stiller krav, som jo i hvert fald i forhold til kønnenes 

ligestilling, demokrati, ytringsfrihed - i parentes bemærket Muhammedtegninger - og en lang række andre ting bliver 

betragtet som en fornærmelse, altså som noget, der gør, at de bevæger sig længere væk fra EU. Er det noget, der fremmer

den broderlighed imellem Danmark og EU og Tyrkiet, som Det Konservative Folkeparti og sådan set også Dansk Folkeparti

gerne vil have, eller er det i virkeligheden noget, der gør, at parterne rykker længere væk fra hinanden?

Jeg håber, at fru Helle Sjelle kan bevæge sig lidt ud over det, hun sagde i sin ordførertale, og også svare på det, som jeg 

spørger om.
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Kl.13:56  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:56  
Kort bemærkning

Helle Sjelle (KF):

Det kan nogle gange være lidt svært, fordi spørgsmålene går i alle mulige og umulige retninger, men jeg skal dog gøre mit 

bedste.

Jeg synes bestemt ikke, at EU skal lade være med at stille krav eller stille Tyrkiet i udsigt, at de eventuelt på et tidspunkt 

kan blive medlem. Jeg synes bare også, at det er nødvendigt og væsentligt at sige til Tyrkiet: Der er nogle krav, som I bliver

nødt til at leve op til, og de krav slækker vi ikke på, heller ikke selv om I synes, at det er nogle besværlige krav; hvis I vil 

være med i det her fællesskab, så er der nogle krav, som I er nødt til at leve op til.

Hvis Tyrkiet, og det synes jeg da er væsentligt, vælger at sige, at de ikke vil leve op til kravene og ikke vil være med, er det 

jo Tyrkiets valg. Det er jo ikke sådan, at vi fra EU siger, at vi under alle omstændigheder vil have Tyrkiet med. Det er da i 

høj grad også op til dem selv, om de ønsker at leve op til de krav.
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Kl.13:57  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Næste ordfører er hr. Niels Helveg Petersen, Radikale.
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Kl.13:57  
Ordfører

(Ordfører)

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg vil gerne starte med at sige tak til udenrigsministeren. Jeg var meget enig i de betragtninger, som udenrigsministeren 

fremførte. Og lad mig sige med det samme, at jeg og Det Radikale Venstre selvfølgelig kan stemme for det af hr. Michael 

Aastrup Jensen fremsatte forslag til vedtagelse, som er genbrug, men som jo på en udmærket måde stadig væk er rigtigt.

Det er sagt hele vejen igennem i denne debat: Tyrkiet opfylder i dag ikke betingelserne for medlemskab. Tyrkiet opfylder 

ikke Københavnskriterierne, og det ved tyrkerne godt selv; det ved man selvfølgelig, det ved vi i EU. Og først når Tyrkiet 

opfylder Københavnskriterierne, kan der blive tale om medlemskab. Det vil sige, at det Tyrkiet, der engang bliver medlem, er

et andet Tyrkiet end det, vi kender i dag.

Så vil jeg føje til, at man jo ikke altid skal se vanskelighederne. Man skal også se mulighederne, og man skal ikke mindst 

se på de muligheder, der ligger i et tyrkisk medlemskab i forhold til at stabilisere et af de mest urolige hjørner i verden. Et 

Tyrkiet, der opfylder Københavnskriterierne, er medlem af EU og er medlem af NATO, kan have en i høj grad stabiliserende 

rolle at spille i dette urolige hjørne af verden. Bl.a. kan det også have betydning for udviklingen i Mellemøsten, da Tyrkiet jo 

traditionelt, på trods af at det altså overvejende er et muslimsk land, har et rigtig godt forhold til Israel.

Perspektivet om EU-medlemskab er en stor støtte til de kræfter i Tyrkiet, der ønsker demokratisering og ønsker 

modernisering af det tyrkiske samfund. At smække døren i for Tyrkiet ville have meget negative følger for den politiske, 

demokratiske udvikling i Tyrkiet, det er jeg helt overbevist om. Og lad mig så sige, at vi aldrig her i Danmark har afholdt 

folkeafstemninger, når vi skulle optage nye medlemmer i EU, og det synes jeg heller ikke kan komme på tale, når det 

drejer sig om Tyrkiet.

Så undrede jeg mig over en enkelt bemærkning fra hr. Jesper Langballe i debattens forløb. Hr. Jesper Langballe sagde, at 

historien bevæger sig langsomt. Jeg må altså sige, at min oplevelse af historiens gang inden for de sidste 18 år, siden 

1990, ikke er, at historien har bevæget sig langsomt, men at historien har bevæget sig utrolig hurtigt. Især når det drejer 

sig om udvidelse af de vesteuropæiske institutioner, især når det drejer sig om udvidelsen af EU og udvidelsen af NATO, 

har vi igennem de sidste 18 år oplevet en revolutionær udvikling i Europa. Europa ser i dag fuldstændig anderledes ud, end 

det gjorde i 1990, da kommunismen brød sammen, så jeg undrede mig lidt over den, synes jeg, historieløse betragtning.
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Kl.14:01  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.14:01  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Hr. Helveg Petersen omtalte den positive udvikling i Tyrkiet, som den igangværende optagelsesproces har afstedkommet. 

Der vil jeg bare gerne spørge, om hr. Niels Helveg Petersen betragter det som entydigt positivt for det tyrkiske demokrati, at

det parti, AKP, hvis program og ledelse er blevet kendt i strid med forfatningens sekulariseringsprincipper, tordner frem. 

Ved de seneste valg, parlamentsvalg, præsidentvalg og forventelig også på søndag til lokalvalg, har det pågældende parti 

vundet mere og mere terræn. Og når partiet samtidig altså ved forfatningsdomstolen er blevet kendt i strid med de 

demokratiske grundprincipper i Tyrkiet selv, er det så udtryk for, at Tyrkiet bevæger sig i den rigtige retning?
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Kl.14:02  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:02  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg sagde faktisk ikke noget om den positive udvikling i Tyrkiet. Jeg sagde, at det ville være et tilbageslag for de 

progressive kræfter i Tyrkiet, hvis EU smækkede døren i for næsen af Tyrkiet. Det var det, jeg sagde.

Udviklingen i Tyrkiet er ikke entydigt gået i den rigtige retning. Der sker mange ting i Tyrkiet, som er positive, og ikke 

mindst skal vi være opmærksomme på, at tyrkisk økonomi altså er en meget, meget stærk og meget levende økonomi, der

jo helt og fuldt lever op til de krav, man økonomisk set kan stille til et medlem af EU.

Men det er ikke entydigt positivt. Der er store spændinger i Tyrkiet, og der er undertiden tilbageslag. Jeg kan jo bare ikke 

se, at det skulle være noget specielt tilbageslag, at den tyrkiske højesteret blander sig i det her og siger, hvad de mener 

om regeringspartiet. Det er da tværtimod et udtryk for en vis styrke, for demokratisk styrke, at der er en domstol, der kan 

gå på tværs af den siddende regering. Det er jo et princip, vi jo altså også hylder i Danmark, selv om det ikke står i den 

danske grundlov.
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Kl.14:03  
Kort bemærkning
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Folketinget, Christiansborg
1240 København K.
Tlf.: +45 3337 5500
Mail: folketinget@ft.dk 

F 24  Om udviklingen i Tyrkiet

Af Morten Messerschmidt (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Peter

Skaarup (DF)

Til udenrigsministeren

Per Stig Møller (KF)

Samling:  2008-09

Status:  Foretaget

 

Vis alle indlæg
Ordførertaler

Forhandlinger

Møde nr.70, torsdag 26.03.2009

Vil udenrigsministeren redegøre for den aktuelle udvikling i Tyrkiet, herunder de interne kampe mellem den islamiske regering og de 

sekulære kræfter, og i det lys give sin vurdering af, om udenrigsministeren finder, at Tyrkiet bevæger sig i retning af eller væk fra EU?

Vis oversigt over samtlige taler

0

  
Kort bemærkning

Det næste punkt på dagsordenen er:

13) Forespørgsel nr. F 24:

Forespørgsel til udenrigsministeren:

Vil udenrigsministeren redegøre for den aktuelle udvikling i Tyrkiet, herunder de interne kampe mellem den islamiske 

regering og de sekulære kræfter, og i det lys give sin vurdering af, om udenrigsministeren finder, at Tyrkiet bevæger sig i 

retning af eller væk fra EU?

Af Morten Messerschmidt (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard 

(DF) og Peter Skaarup (DF).

(Anmeldelse 13.01.2009. Fremme 20.01.2009).
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Kl.11:43  
Kort bemærkning

Formanden:

Den første, der får ordet, er hr. Morten Messerschmidt som ordfører for forespørgerne for at begrunde forespørgslen. 

Værsgo.
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Kl.11:43  
Kort bemærkning

Begrundelse

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand. Efter at have gennemgået nogle af de fatale konsekvenser af allerede gennemførte udvidelser vender vi altså 

blikket imod en af de nok mest opsigtsvækkende forhandlinger, som i øjeblikket pågår med et land, som ønsker 

medlemskab af EU, nemlig Tyrkiet. Jeg og Dansk Folkeparti er af den opfattelse, at det fra starten af har været en fatal 

misforståelse overhovedet at indlade sig på optagelsesforhandlinger med et land, der kulturelt, politisk, historisk og på 

mange andre områder afviger så mærkbart fra kernelandene, fra medlemslandene i EU, at vi nærmest dagligt oplever 

forskellene, konflikterne, problemerne ved at skulle få to så forskellige størrelser til overhovedet at passe sammen, og at det

i virkeligheden i højere grad fører til, at de to parter så at sige flytter sig bort fra hinanden, end det, der oprindelig var tanken:

at man skulle forsøge at forene.

Vi har et godt samarbejde med Tyrkiet i Europarådet og i NATO og i andre sammenhænge, men de fleste vil efterhånden 

kunne se, at det, der foregår i øjeblikket i Tyrkiet, er en regulær islamisering, hvor AK-partiet med premierminister Erdogan 

og præsident Gül i spidsen område for område - undervisningssektoren, administrationen, justitsvæsenet og en lang række

andre sektorer - er i gang med en islamisering af landet, som hverken er til Tyrkiets fordel eller til EU’s fordel. Det er derfor 

vores opfattelse, dels at vi i Folketinget løbende skal have en debat om, hvordan udviklingen i Tyrkiet nu engang er, dels at 

regeringen bør tilsikre, at uanset hvad der sker, vil Tyrkiet aldrig kunne blive medlem af EU, uden at danskerne bliver spurgt 

ved en folkeafstemning, dels at man skal overveje, om det overhovedet er fornuftigt i forhold til relationen Tyrkiet og EU 

imellem at fortsætte med forhandlingerne.

Det er på den baggrund, at vi ønsker den her forespørgsel.
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Kl.11:45  
Kort bemærkning

Formanden:

Ja tak. Så er det udenrigsministeren til besvarelse.
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Kl.11:46  
Ordfører

Besvarelse

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

EU har haft optagelsesforhandlinger med Tyrkiet siden 2005. Reformtempoet i landet har været svingende - det er der ingen

grund til at lægge skjul på - men den tyrkiske regering har som sin erklærede målsætning at tilnærme Tyrkiet EU og EU's 

standarder. Det vil jo selvsagt være i både EU's og Danmarks interesse, så det er en proces, som vi støtter.

Ifølge den tyrkiske forfatning er Tyrkiet et sekulært samfund med en klar adskillelse mellem stat og religion. 

Regeringspartiet, AKP, har islamiske rødder, men det afviser selv at være islamisk orienteret. Det er sandt, at der i det 

tyrkiske samfund er kredse, der frygter, at AKP-regeringen bevæger landet væk fra princippet om adskillelse af stat og 

religion. AKP lægger selv vægt på, at Tyrkiets strategiske orientering er mod Europa, og partiet har, siden det kom til 

magten i 2002, arbejdet for landets tilnærmelse til EU. Det registrerede vi jo navnlig i perioden fra 2002 til udgangen af 

2005, hvor reformtempoet var særlig højt.

AKP fik ved det seneste valg i 2007 cirka 46 pct. af stemmerne, og partiet fortsatte på det grundlag med at have 

regeringsansvaret. Desuagtet har domstolene været opmærksomme på AKP's islamiske rødder for at sikre, at Tyrkiet 

forbliver sekulært. Sidste år behandledes således en sag imod AKP, og den meget omtalte lukningssag mod AKP kostede

jo rent faktisk meget politisk energi og opmærksomhed og satte reformtempoet ned i forhold til det, som EU forlangte.

Men sagen blev afsluttet i 2008, ved at den tyrkiske forfatningsdomstol konkluderede, at AKP havde været centrum for 

antisekulære aktiviteter, men domstolene undlod at skride til lukning at partiet. Sagen tydeliggjorde konflikten mellem stat 

og religion i det tyrkiske samfund, og den satte som sagt reformprocessen i stå i en lang periode. Og så vil jeg selvfølgelig 

gerne tilføje, som jeg også sagde dengang, at partilukninger i et demokrati bør være noget ganske exceptionelt og være i 

overensstemmelse med Venedigkriterierne, som Europarådet jo arbejder med. Siden lukningssagen i 2008 har valgkampen 

op til lokalvalget den 29. marts 2009 igen afledt opmærksomheden noget fra EU-processen.

Grundlaget for EU's optagelsesforhandlinger med Tyrkiet er som bekendt Københavnskriterierne og den opstrammede 

forhandlingsramme, som er fastlagt af Rådet for Den Europæiske Union. Den danske holdning til optagelsesforhandlinger 

med Tyrkiet er klar, og den har jo også et bredt flertal i Folketinget bag sig og blev bekræftet den 2. maj 2006. 

Målsætningen er et tyrkisk medlemskab af EU, men forhandlingerne er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på 

forhånd, og hvor der også skal tages hensyn til EU's evne til at optage nye medlemmer på det tidspunkt, hvor beslutningen 

skal træffes. Tyrkiet kan først blive medlem af EU, når alle betingelser for medlemskab er opfyldt og EU altså er klar.

Europa-Kommissionen konkluderede i den seneste fremskridtsrapport for Tyrkiet fra november 2008, at landet har forbedret 

sin evne til at leve op til forpligtelserne ved et EU-medlemskab. Tyrkiet opfylder fortsat, siger Kommissionen, i tilstrækkelig 

grad det politiske Københavnskriterium.

Der er sket visse fremskridt i forhold til ytringsfriheden, bl.a. gennem en ændring af artikel 301 i straffeloven, og forholdene 

for de ikkemuslimske trossamfund er forbedret gennem vedtagelse af lov om stiftelser, men implementeringen af 

reformtiltagene halter desværre bagefter i flere tilfælde.

På det udenrigspolitiske område fremhævede Kommissionen i øvrigt Tyrkiets aktive rolle i særlig Mellemøsten og 

Kaukasus, hvor der jo er bevægelse i positiv retning.

EU-Kommissionen peger på, at en væsentlig udfordring for Tyrkiet er at få gennemført en forfatningsreform og en reform af 

justitsvæsenet. Derudover skal Tyrkiet fremme menneskerettighederne, bl.a. ytringsfriheden og religionsfriheden, og den 

civile kontrol med militæret skal styrkes.

Tyrkiet lever desuden endnu ikke op til sine forpligtelser i henhold til den såkaldte Ankaraprotokol. Den protokol udvider sin 

toldunion mellem EU og Tyrkiet til også at omfatte de nye EU-medlemslande, herunder Cypern. Tyrkiet har endnu ikke 

ophævet sine restriktioner på transport- og havnefaciliteter i forhold til Cypern. EU blev i 2006 enig om, at dette skulle have 

konsekvenser, og det blev bl.a. besluttet, at 8 ud af de 35 forhandlingskapitler skulle fastfryses. EU vil tage spørgsmålet om

Ankaraprotokollen op til fornyet overvejelse til efteråret 2009. Tyrkiet modsætter sig gennemførelse af Ankaraprotokollens 

forpligtelser, fordi de ikke ønsker at tage et skridt, som de mener kan tolkes som en de facto tyrkisk anerkendelse af 

republikken Cypern.

I den seneste tid er der sket både fremskridt og tilbageskridt. Et helt nyt og positivt fremskridt er åbningen af en ny kurdisk 

tv-kanal på nationalt tv, TRT 6. Men på andre punkter er der i 2008 efter alt at dømme sket tilbageskridt, f.eks. har nogle 

ngo'er rapporteret om flere sager vedrørende tortur og mishandling i 2008 end året før. Det er selvfølgelig meget alvorligt, og 

det må den tyrkiske regering få rettet op på.

Alt i alt står Tyrkiet således over for en række udfordringer, der skal tackles, inden landet overhovedet kan komme i 

betragtning som medlem af EU. Men skulle Tyrkiet få gennemført alle disse reformer, få gennemført hele den proces, som 

vi forlanger af Tyrkiet, og som Tyrkiets regering selv er indstillet på at gennemføre, og skulle Tyrkiet så derigennem blive 

klar til EU og EU samtidig blive klar til Tyrkiet, så er det givet, at Tyrkiet jo til den tid vil være et helt andet land end det, vi 

kender i dag, og som Dansk Folkeparti altid forholder sig til. Så vil de forhold, som Dansk Folkeparti med megen ret 

anfægter, nemlig være fortid.

Den tyrkiske regering har tilkendegivet, at den ønsker at sætte fart på EU-reformprocessen efter lokalvalget den 29. marts. 

Premierminister Erdogan har udnævnt en ny EU-chefforhandler, som kan koncentrere sig om EU-udvidelsesforhandlingerne 

og virke som en indpisker i reformprocessen, således at disse fejl og mangler bliver rettet hurtigere. Og det vil jo så 

forhåbentlig bidrage til at skabe et nyt momentum.

Ifølge AKP-regeringen selv vil et af de første tiltag efter lokalvalget være at skabe enighed om forfatningsændringer, og det 

kan vi jo kun tilskynde den tyrkiske regering til at gøre. EU er i løbende dialog med Tyrkiet, bl.a. i forbindelse med EU-

optagelsesprocessen. Danmark har også tætte bilaterale kontakter til landet, og under mit besøg i Tyrkiet sidste år 

drøftede jeg naturligvis bl.a. optagelsesforhandlingerne med udenrigsministeren, Babacan. Et af de punkter, jeg lagde vægt 

på, var vigtigheden af at få fart på reformprocessen, især reformer relateret til menneskerettighederne.

Lad mig så slå fast: Tyrkiets vej mod EU er lang og besværlig. Tyrkiet skal gennemføre en omfattende reformproces. Det 

centrale er, at Tyrkiet selv ønsker en tilnærmelse til EU. Det er også i både EU's og Danmarks interesse, at Tyrkiet udvikler

sig i retning af EU. Kommer landet igennem de nødvendige reformer, vil det være et helt andet land, end vi kender i dag. 

Men det vil tage mange år, før Tyrkiet når det punkt, og det vil først være til den tid, vi skal tage endelig stilling til et tyrkisk 

medlemskab af EU.

Her og nu har vi fokus på Tyrkiets tilnærmelse til EU og den tyrkiske reformproces, og det er en reformproces, vi alle, også 

Dansk Folkeparti, naturligvis må være interesseret i fortsætter og accelererer.
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Kl.11:53  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak til udenrigsministeren for besvarelsen.

Så går vi til forhandlingen, og den første, der får ordet, er hr. Morten Messerschmidt som ordfører for forespørgerne.
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Kl.11:53  
Kort bemærkning

Forhandling

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand. Hvorfor minder udenrigsministerens ord mig slående om Chamberlains betragtninger efter sin fredsaftale med

Hitler, peace in our time, troen på, at blot man har et papir, hvorpå der står fred, så får man fred? Det gør de, fordi det er 

præcis den samme situation, vi befinder os i med hensyn til den tyrkiske regering, som naturligvis alt andet lige er et noget

mere venligt stemt regime end det, som Chamberlain havde indgået en aftale med.

Man tror, hvis man skal blive i sprogbruget, på unifying i vores tid, på forening i vor tid med noget, som grundlæggende er 

fuldstændig uforeneligt. Og jeg undrer mig over, at udenrigsministeren næsten ikke, for ikke at sige slet ikke, svarer på den

del af forespørgslen, som handler om, hvorvidt Tyrkiet i øjeblikket bevæger sig bort fra EU eller i retning af EU. Han berører 

overhovedet ikke den islamiseringsproces, som i øjeblikket er i gang under AK-regeringen - ud over dommen fra højesteret. 

Udenrigsministeren berører selvfølgelig forfatningsændringen og siger, at den er positiv. Men er det ubetinget positivt, at AK-

regeringen som led i sit islamiske kvindesyn nu mener, at kvinder skal ind i en særlig bestemmelse i forfatningen, som 

handler om sådan særlig beskyttelsesværdige grupper, herunder børn, handicappede og lignende?

Er det i virkeligheden ikke et forslag, som ligger fuldstændig i forlængelse af det, vi for få år siden hørte fra samme Erdogan,

om sex uden for ægteskab, der også skulle være kriminelt, forudsat at man altså var gift med en anden? Det er fuldstændig

den samme islamiske tankegang, som vi her ser fra Erdogans parti, som når Erdogan udsteder censurforbud mod 

videnskabelige magasiner, der bringer et billede af Charles Darwin på forsiden, fordi han efter regeringens opfattelse har 

været grundlaget for den kreationisme, som man betragter som i strid med islam. Eller hvorfor nævner man ikke de 254 

journalister, som alene sidste år blev retsforfulgt af regeringen, heraf 44 alene efter den artikel 301, som udenrigsministeren 

nævner, men som det tyrkiske retsvæsen altså stadig væk forholder sig til, bruger, anvender, sigter og dømmer folk efter?

Tyrkiet er på vej væk fra EU. Man har ligestillet de islamiske og de sekulære skoler, når det kommer til optag på 

universiteterne. Man har fjernet det gamle forbud mod det islamiske hovedtørklæde, som går helt tilbage til kemalismens 

start, helt tilbage til tiden lige efter første verdenskrig. Man har på linje med det, der foregår i alle andre muslimske lande, 

valgt at forbyde restauranter at udskænke alkohol i 62 ud af Tyrkiets 81 provinser. Område for område minder Tyrkiet mere 

om det Mellemøsten, vi kender, end om det EU, vi nu engang er.

Derfor er vi i Dansk Folkeparti voldsomt skeptiske over for at fortsætte den optagelsesproces, man har sat i gang. Og vi 

insisterer på, at hvis man vil dette ideologiske projekt, må det i det mindste sikres, at befolkningerne får det endelige ord. 

Lige så vel som at præsident Sarkozy i Frankrig har lovet franskmændene en folkeafstemning, bør den danske regering 

også love danskerne, at hvis man fortsætter med dette hovedløse projekt, jamen så bliver det danskerne, der får den 

endelige afgørelse ved en folkeafstemning. Det er det eneste rigtige.

Jeg skal derfor her indledningsvis på vegne af Dansk Folkeparti fremføre følgende:

Forslag til vedtagelse 

»Folketinget konstaterer, at Tyrkiet med sit historiske, politiske og kulturelle baggrund afviger mærkbart fra de øvrige af 

EU’s medlems- og ansøgerlande. Endvidere konstaterer Folketinget, at Tyrkiet igennem de seneste år har gennemgået en 

udvikling væk fra det sekulære udgangspunkt, idet der henvises til forholdene for minoriteter, for ytringsfriheden, for 

ligestillingen og for demokratiet.

På den baggrund opfordrer Folketinget regeringen til i EU at modarbejde processen med henblik på optagelse af Tyrkiet i 

EU og kræver, at regeringen som led i en eventuel optagelse af Tyrkiet som medlem af EU udskriver folkeafstemning 

herom.«

(Forslag til vedtagelse nr. V 48).

Tak, formand.
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Kl.11:58  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak. Dette oplæste forslag til vedtagelse vil indgå i Folketingets videre forhandlinger.

Jeg skal her udsætte mødet. Mødet genoptages kl. 13.00.
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Kl.11:58  
Kort bemærkning

:

Mødet er udsat. (Kl. 11:58).
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Kl.13:06  
Kort bemærkning

Forhandling

Formanden:

Mødet er genoptaget.

Vi er ved forhandlingen, og den næste ordfører under F 24 er hr. Michael Aastrup Jensen. Værsgo.

  

Vis alle (6) indlæg i denne gruppe
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Kl.13:07  
Ordfører

(Ordfører)

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg vil indledningsvis gerne have lov til at slå fast, at i spørgsmålet om Tyrkiets mulige optagelse i EU, er der faktisk 

opstillet en lang række helt specifikke krav, og før de er opfyldt, kan der på ingen måde blive tale om et tyrkisk EU-

medlemskab. Som det ser ud i dag skal tyrkerne flytte sig endog meget langt, hvis de på nogen måde skal gøre sig 

forhåbninger om at blive en del af Den Europæiske Union. Det er min og Venstres opfattelse, at Tyrkiet, som vi kender det i

dag, langtfra er parat til at blive en del af EU. Jeg vil godt have lov til at advare imod, at Dansk Folkeparti får lov til at kapre 

debatten for at gøre den til et spørgsmål om, hvorvidt Tyrkiet anno 2009 skal være EU-medlem. Det spørgsmål er jo 

fuldstændig uaktuelt.

Denne forespørgselsdebat er en ud af efterhånden mange debatter, hvor vi kan få lov til at høre på Dansk Folkepartis 

evindelige klagesang om, at EU er så og så dårligt, og at vi i virkeligheden ville være meget bedre tjent med en høj mur 

omkring Danmark, der kan holde omverdenen på behørig afstand. Det er som at høre en meget dårlig lp-plade, hvor 

pickuppen desværre er kørt fast i samme rille, og på pladecoveret blomstrer partiets spidskandidat til 

europaparlamentsvalget, en mand, der er så utilfreds med EU, at han partout må have et fast sæde i dets parlament. Vi 

befinder os med andre ord midt i hr. Morten Messerschmidts valgkamp, og her er spørgsmålet om Tyrkiet blot endnu et 

stykke valgflæsk, som han langer over disken til vælgerne.

Vi kan bruge Tyrkiet, men set i den sammenhæng er Tyrkiets behov for EU langt, langt større. Tyrkiet ligger som bekendt 

på grænsen mellem Europa og Asien. Af den grund har landet enorm strategisk betydning, især sikkerhedspolitisk, men 

også med hensyn til energiforsyning og handel i øvrigt. Samtidig indtager Tyrkiet en nøglerolle som diplomatisk bindeled 

mellem de stridende parter i Mellemøsten. Landet har bl.a. spillet en meget aktiv rolle i forsøget på at mægle mellem 

Syrien og Israel. Endelig er Tyrkiet en regional magtfaktor, der er med til at værne os og de øvrige lande i Mellemøsten mod

Irans islamiske terrorregime.

Men selv om Tyrkiet måske er lidt af en duks set i mellemøstlig sammenhæng, befinder landet sig stadig rigtig langt nede 

på den demokratiske skala. Der er meget langt op for overhovedet at nærme sig det niveau, som landet skal befinde sig på,

før et tyrkisk medlemskab af EU bliver realistisk. Listen over Tyrkiets fejl og mangler er alenlang, og Dansk Folkepartis 

ordfører har vi allerede hørt remse op af denne liste igen og igen, og det vil han sikkert gøre igen under debatten. Men jeg 

skal nok spare Tinget.

Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at vi i Venstre, eller for den sags skyld i EU generelt, vil se stort på Tyrkiets 

stribevis af brud på elementære menneskerettigheder eller er ligeglade med, at landet ikke efterlever internationale 

konventioner og aftaler - på ingen måde. Hvis Tyrkiet nogen sinde skal gøre sig forhåbninger om at blive en del af det gode 

selskab, skal tyrkerne og deres ledere virkelig lægge sig i selen, for de har meget, meget lang vej igen, før de er egnede til 

at blive lukket ind i varmen. Som jeg sagde indledningsvis, er EU’s principper klippefaste, dem kan der ikke forhandles om. 

På den baggrund vil jeg gerne på vegne af Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale

Venstre og Liberal Alliance fremsætte følgende:

Forslag til vedtagelse

»Folketinget bekræfter sin vedtagelse V 66 af 2. maj 2006.«

(Forslag til vedtagelse nr. V 49).

Hvis nu ikke alle tilstedeværende ved, hvad det egentlig var, vi vedtog i 2006, vil jeg gerne lige læse det op som en 

servicemeddelelse. Det var følgende:

»Folketinget konstaterer, 

- at forhandlingerne med Tyrkiet om medlemskab af Den Europæiske Union er indledt,  

- at grundlaget er Københavnskriterierne og en opstrammet og forsvarlig forhandlingsramme som fastlagt af Rådet for Den 

Europæiske Union på mødet den 3. oktober 2005, 

- at målsætningen er tyrkisk medlemskab af EU, men at forhandlingerne er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på 

forhånd, og hvor der også skal tages hensyn til EU's evne til at optage nye medlemmer (absorptionskapacitet). Folketinget 

opfordrer regeringen til fortsat at medvirke til at sikre en stram og forsvarlig forhandlingsproces med Tyrkiet.«
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Kl.13:11  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak. Vi har jo i formandskabet indført den praksis, at man ikke nødvendigvis læser et forslag til vedtagelse op, efter at 

ordføreren netop har læst det op - sådan har det jo været før - men for en god ordens skyld vil jeg gøre det her, for nu er der 

to oplæste forslag: det gamle og det nye. Jeg vil godt læse det op, for det er rimelig kort. Det, som Venstre, 

Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance har som

forslag til vedtagelse, lyder:

»Folketinget bekræfter sin vedtagelse V 66 af 2. maj 2006.«

Det er det forslag til vedtagelse, der indgår i de videre forhandlinger.

Der er ønsker om korte bemærkninger, og det er først hr. Morten Messerschmidt. Jo
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Kl.13:12  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Først må der være grund til at takke hr. Michael Aastrup Jensen om ikke andet så i hvert fald for hans opfindsomhed i 

forhold til at skrive ordførertaler. Under den tidligere debat hørte vi lidt om Morten Korch, og nu skal vi høre om hans lp-

samling. Jeg er da næsten glad for, at vi har begrænset det til to debatter i dag.

Dernæst vil jeg høre: Når nu man fra det her store flertal af partiers side vælger at trække en vedtagelse fra den 2. maj 2006

frem, altså en næsten 3 år gammel vedtagelse, vidner det så i virkeligheden ikke om, at man fra de partiers side 

overhovedet ikke interesserer sig for, hvad der foregår i Tyrkiet? For der er jo netop sket helt elementært graverende ting i 

Tyrkiet inden for de sidste 2-3 år. AK-partiet, altså regeringspartiet, er blevet kendt i strid med forfatningen, og der er en 

omfattende islamisering af samfundet i gang. Alle de ting vælger japartierne overhovedet ikke at tage stilling til, næ, man 

holder fast i det, man vedtog i 2006, og så kan alt det andet åbenbart være ligegyldigt.
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Kl.13:13  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:13  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Nu tror jeg ikke, at Dansk Folkepartis EU-ordfører helt kan lægge mig i munden, at jeg ikke havde en rimelig skarp kurs 

over for et eventuelt kommende EU-medlemskab for Tyrkiet. Det var også derfor, at jeg som en servicemeddelelse læste 

vedtagelsen fra 2006 op, hvis nu nogen skulle have glemt den, for der siger vi jo, at det er en åben proces - resultatet er 

ikke givet på forhånd - at regeringen skal føre en stram og forsvarlig forhandlingsproces osv. 

Det er altså ord, hvor vi klart siger, at Københavnskriterierne skal opfyldes fra Tyrkiets side, at man generelt skal stramme 

op i forhold til demokratiske spilleregler osv. Det sagde vi allerede dengang, og det er der selvfølgelig ikke ændret ved; det 

mener vi stadig væk, og dermed har vi også sagt, at vi ikke mener, at Tyrkiet er i mål endnu. Og som jeg også sagde i 

ordførertalen, mener vi faktisk fra Venstres side, at der er rigtig lang vej til målstregen endnu.

Så er der selvfølgelig to måder, man kan gribe det an på: Skal vi så bare lade være med at tænke mere over det, eller skal 

vi prøve at holde dem på sporet og kæmpe for, at de når i mål? Det er det, vi lægger op til fra Venstres side.
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Kl.13:14  
Kort bemærkning

Formanden:

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:14  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Det kan jo ikke tages som udtryk for andet, end at Venstre åbenbart finder, at det der med, at et parti og en regering bliver 

kendt i strid med sit eget lands forfatning, i hvert fald ikke er væsentligt nok til, at man gider bruge et par minutter på at 

indskrive det i et forslag til vedtagelse. Det er da ganske tankevækkende. Noget så fundamentalt for et demokrati, som at 

ens regering overholder forfatningen, bør da indgå i de overvejelser, som man som EU-medlemsland gør sig, i takt med at 

Tyrkiet altså forhandler.

Så vil jeg spørge i forhold til det der mantra, vi hele tiden hører og sikkert vil høre fra alle de andre copy-paste-talere her 

efterfølgende, at selvfølgelig kan Tyrkiet først komme med, når landet overholder kriterierne: Hvilket europæisk land kan 

komme med, før de overholder kriterierne? For ellers giver det svar jo ikke nogen mening. Der er jo masser af europæiske 

lande, man ikke vælger at indlede optagelsesforhandlinger med, men hvis de alle sammen bare skal med, når de opfylder 

kriterierne, hvorfor skal man så forhandle med Tyrkiet og ikke med f.eks. Aserbajdsjan og Rusland?
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Kl.13:15  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:15  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Nu er det jo sådan, vil jeg gerne sige til hr. Morten Messerschmidt, at Tyrkiet er et officielt kandidatland til EU; det er 

Aserbajdsjan ikke endnu, og det er i hvert fald en rimelig god grund til, at man ikke forhandler med Aserbajdsjan.

I forhold til Tyrkiets eventuelle kommende EU-medlemskab har vi jo klart sagt, at vi ønsker at holde dem på sporet i forhold 

til Københavnskriterierne og i forhold til, at de mangler at få ryddet op i nogle ting, bl.a. i forhold til spørgsmålet om deres 

domstole og i forhold til forfatningen. Det er vi jo fuldstændig enige om. Det er også derfor, jeg siger, at det simpelt hen ikke

kan nytte noget, at Dansk Folkeparti prøver at kapre en dagsordenen om, at vi fra Venstres side gerne vil have Tyrkiet med 

i EU anno 2009, for som jeg sagde i min tale: Det ønsker vi ikke. Vi vil have, at Tyrkiet skal opfylde en lang række krav, 

som de ikke er i nærheden af at opfylde endnu, før de kan komme med i EU. Et forsøg på at fjerne den fokus, som hr. 

Morten Messerschmidt prøver på, skal han ikke få held til.
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Kl.13:16  
Kort bemærkning

Formanden:

Så er der en kort bemærkning fra hr. Kamal Qureshi.
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Kl.13:16  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

Tak. Vi har jo fremsat et fælles forslag til vedtagelse, men jeg tror, at vi også er enige på afgørende områder, så jeg synes 

bare - når nu vi ikke fik lejlighed til at stille ministeren spørgsmål i første runde - at jeg gerne, for at få det på plads, vil 

spørge Venstres ordfører, om ikke Venstre vil kunne bekræfte sammen med SF, at den helt klare grund til, at vi støtter den 

her proces, er, at vi tror på, at Tyrkiets udvikling i retning af mere demokrati, bedre menneskerettigheder, bedre rettigheder 

for kvinder og andet fremmes i den her proces og ikke det modsatte.

Det, der er det helt bærende, er jo, at vi i modsætning til Dansk Folkeparti ikke bare er optaget af at ødelægge Tyrkiet, 

men faktisk er optaget af, hvordan vi fremmer den udvikling i Tyrkiet, som kan gøre, at Tyrkiet netop kan virke som den bro, 

der bliver nævnt i ordførerens tale.
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Kl.13:17  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:17  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg kan kun være fuldstændig enig med spørgeren og sige, at det helt klart er vores vurdering, at det, at vi så at sige holder

dem på sporet - som jeg har nævnt et par gange - i forhold til optagelsesforhandlingerne, i forhold til at der hele tiden er en 

undersøgelse af, om de opfylder de forskellige kriterier, at vi arbejder for, at de kommer i en meget mere demokratisk 

retning, og holder regeringen fast på de løfter, den har givet i forhold til EU, er markant bedre, end at vi kommer og siger: 

Nej, vi mener ikke, at Tyrkiet overhovedet er en del af Europa. For så kan det da gå rigtig galt.

Her taler vi altså om et land, som har en kæmpe militærstyrke, et land, som i dag i mit billede i en eller anden grad er med 

til sammen med Israel at være duksedrengen i Mellemøsten. Og det kan altså gå gruelig galt, hvis ikke vi kan holde dem 

på sporet og så at sige hele tiden sige: I kan godt nå målet, hvis I opfylder de her forskellige krav. Så jo, jeg er meget enig.
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Kl.13:18  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Kamal Qureshi.
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Kl.13:18  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

De her korte bemærkninger behøver jo ikke nødvendigvis være spørgsmål, så jeg vil benytte lejligheden til at sige, at set 

gennem SF’s briller er der jo ikke nogen tvivl om, at det er helt klart, at vi ser en proces i Tyrkiet. Går man tilbage til det 

tidspunkt, hvor processen startede i Tyrkiet, og det er jo længere tilbage end i 2005, er der ingen tvivl om, at Tyrkiet har 

bevæget sig i en retning med mere respekt for menneskerettighederne. De grupper i Tyrkiet, som ønsker den her proces, 

bliver styrket af et europæisk samarbejde og bliver styrket af, at Tyrkiet er med i en lang række projekter, 

menneskerettighedsprojekter, kvinderettighedsprojekter, demokratiprojekter m.m. Tyrkerne er med i de internationale 

konferencer, og deltager også i langt hovedparten, hvor de personer og de grupper bliver styrket.

Så det ville være en skadelig udvikling for Tyrkiet, hvis vi skulle vælge den linje, som Dansk Folkeparti lægger op til, og 

skubbe tyrkerne fra os. Det, der er det helt centrale, det helt afgørende og det, tyrkerne har brug for, er, at vi er der, at vi 

hjælper dem, og at vi er med til at fremme udviklingen i det rigtige spor.
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Kl.13:19  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:19  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg er enig i, at vi heldigvis har set visse positive skridt fra Tyrkiets side. Jeg må så til gengæld sige, at jeg også synes, at 

vi har set tilbageskridt fra Tyrkiets side. Der må jeg give hr. Morten Messerschmidt ret i, at vi også har set episoder, som 

jeg i hvert fald absolut ikke syntes var pæne. Derfor er det også vigtigt for mig at understrege, at det Tyrkiet, som vi fra 

Venstres side gerne ser får EU-medlemskab, ikke er et Tyrkiet anno 2009, for der er altså lang vej endnu. Men som 

spørgeren klart var inde på, kan Tyrkiet jo kun komme i mål, hvis og såfremt Tyrkiet er på sporet, og derfor er det vigtigt, at 

vi holder dem på sporet.
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Kl.13:20  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe for en kort bemærkning.
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Kl.13:20  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Når jeg påhører de her debatter om Tyrkiets mulige optagelse i EU, så er der en ting, der altid undrer mig, og det er bl.a. hr.

Michael Aastrup Jensens tidshorisont. Det er altså, som om historien kun er et øjeblik, der venter på det næste øjeblik, og 

det er rigtigt, at det er sådan med historien i forhold til Vorherre, men hr. Michael Aastrup Jensen kunne dog godt have en 

anden tidshorisont.

Der bliver hele tiden sagt, at det slet ikke er i dag, og at det slet ikke er i 2009, at Tyrkiet skal optages, men altså, 

Muhammed er ca. 1.500 år gammel, og islamismen er lige så gammel. Så har vi i årene efter første verdenskrig oplevet et 

tilbageslag for islamismen med Kemal Atatürks reformer, og nu går det den modsatte vej igen, som om Kemal Atatürk 

næsten ikke havde eksisteret… 
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Kl.13:21  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Vi skal lige have spørgsmålet.
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Kl.13:21  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Ja, spørgsmålet - det forundrede spørgsmål - er: Hvad er det for en tidshorisont? Er det 30 år, der vil gå, inden Tyrkiet kan 

optages, eller er det 100 år, og kunne man så ikke lige lade det ligge lidt og vente med at snakke om det?
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Kl.13:22  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:22  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Altså, jeg kan ikke sætte en tidsgrænse ind og sige, at det bliver om x antal år, at Tyrkiet kan blive medlem af EU, for som

jeg har slået fast, skal Tyrkiet opfylde en lang række kriterier, som de ikke er i nærheden af at opfylde endnu. Og hvornår 

de så gør det, beror selvfølgelig på de forhandlinger, der er mellem EU på den ene side og Tyrkiet på den anden side. Jeg 

er selvfølgelig forhåbningsfuld, med hensyn til at vi kan komme det nærmere, at det kan storme fremad, men det er jo også 

vigtigt at slå fast, at det forslag til vedtagelse, som vi forhåbentlig bekræfter med en afstemning her senere, også klart siger,

at det er en åben proces, hvor resultatet ikke er givet på forhånd.

Så det vil sige, at det altså er sådan, at det ikke bare er en gratis omgang for Tyrkiet. Hvis ikke Tyrkiet opfylder de 

forskellige kriterier, der er, kan Tyrkiet ikke blive medlem af EU. Derfor er det også vigtigt, at Tyrkiet spiller med på den her 

bane.
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Kl.13:23  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.13:23  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jo, men hvis jeg nu fik den originale idé at foreslå her i Folketinget, at Saudi-Arabien skulle optages i EU, så ville det 

formentlig støde på forskellige indvendinger, og en af de absolut relevante ville være, at Saudi-Arabien er et islamisk 

diktatur. Og så ville hr. Michael Aastrup Jensen sige, at det jo var en proces, der gik over tid, og at alle 

Københavnskriterierne skulle være opfyldt, før vi kunne optage Saudi-Arabien.

Ærlig talt, er det da ikke nogle mærkelige luftkasteller og en mærkelig mangel på fornemmelse for, hvor uendelig langsomt 

historien bevæger sig?
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg kan berolige hr. Jesper Langballe med, at vi fra Venstres side ikke vil arbejde for, at Saudi-Arabien bliver medlem af EU.

Det er jo så dermed også sagt, at jeg mener, at Tyrkiet er et kandidatland, og at Tyrkiet selvfølgelig skal opfylde en lang 

række kriterier, for at det kan blive medlem. Det har jeg efterhånden sagt mange gange nu, men alligevel prøver man at 

skyde os i skoene, at - som jeg hørte det fra hr. Morten Messerschmidt tidligere - hvis det stod til os, ville Tyrkiet komme 

med i nærmeste fremtid.

Jeg har altså sagt rimelig klart i min tale, at der er lang vej endnu, før Tyrkiet kommer i mål, men som vi også talte om før, 

er det, at vi holder dem på sporet og holder dem på en demokratisk vej, bedre end alternativet.
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Så er det fru Yildiz Akdogan, Socialdemokratiet.
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Kl.13:25  
Ordfører

(Ordfører)

Yildiz Akdogan (S):

Et uddannelsessystem, der fungerer under en religiøs administration, censur på bøger, dødsstraf, skilsmisse ikke tilladt, 

prævention og abort ikke tilladt, kvinder i den offentlige sektor må opgive deres arbejde i tilfælde af et ægteskab, 

kriminalisering af homoseksuelle - disse var punkter i en forfatning, som også gjorde krav på nabostatens territorium. Men 

den her forfatning er ikke den tyrkiske. Det er en forfatning, der var den irske før 1973. Det får en til at tænke og ikke mindst

stille spørgsmålet: Kan det virkelig passe? Ja, det kan det. Men Irland er heldigvis nået langt siden, bl.a. takket være EU 

og de krav, man har stillet fra fællesskabets side til de enkelte medlemslande.

Men spørgsmålet i dag drejer sig om Tyrkiet, og spørgsmålet er så, hvad der sket, siden dette land blev kandidatland i 

1999. Tyrkiet har først og fremmest forpligtet sig til at opfylde Københavnskriterierne. Allerede 2 år efter, dvs. i 2001, 

lancerede den daværende koalitionsregering sin første reformpakke, der prikkede hul på en række tabuer i tyrkisk politik - 

tabuer, som gjorde op med militæret, mindretalsspørgsmålet og menneskerettighederne generelt.

I 2002 fik landet så sin nuværende konservative, religiøse regering, også kendt som AKP-partiet. Trods skeptikernes frygt 

for en islamisering af det sekulære Tyrkiet, kan man med rette spørge, hvad der er sket rent reformmæssigt under den her 

regering. Hvis jeg skal fremhæve nogle af de konkrete udviklingsprocesser, kan jeg nævne nogle enkelte, og det lyder 

sådan her:

Den meget kritiserede forfatning fra 1982, der blev til efter militærkuppet, har været og er under stor forandring og 

reformproces, og en tredjedel af forfatningen er bl.a. ændret. Dødsstraffen er afskaffet. Den politiske situation i Tyrkiet er 

meget mere stabil end tidligere, og militærets indblanding i det politiske liv er begrænset væsentligt. Bl.a. har militæret blot

en rådgivende rolle i dag. Mindretalsrettigheder er forbedret væsentligt. F.eks. er det i dag tilladt, at det kurdiske mindretal 

kan få lov til at se kurdisk tv 24 timer i døgnet. Kvindernes ligestilling er forbedret markant, bl.a. via ægteskabsloven og den 

reviderede straffelov. Vold mod kvinden tages meget mere alvorligt fra myndighedernes side, og der er nultolerance over for 

æresrelaterede drab, heldigvis. Religiøse mindretal har fået lettere ved at komme frem og ytre sig til pressen og i det 

offentlige rum generelt. Der er også indført en nultolerancepolitik mod tortur og mishandling i fængslerne.

Så langt, så godt. Men er alt så fryd og gammen i Tyrkiet? Nej, Tyrkiet har stadig lang vej med hensyn til at implementere 

alle reformer, og selv om optagelsesforhandlingerne blev indledt officielt i 2005, mangler landet stadig væk 33 ud af de 35 

lovpakker, som landet skal gennemføre. Spørgsmålet er så, når nu et kandidatland, som, siden det blev grundlagt i 1923, 

har sat den europæiske statsdannelsesmodel som sit forbillede og trods sin muslimske baggrund har formået at bygge et 

parlamentarisk system op med frie valg og et ønske om at være en del af det europæiske fællesskab: Skal dette land 

holdes ude? Eller skal man holde det fast i den reformproces, det er i gang med?

For os Socialdemokrater er svaret ret enkelt. Tyrkiet er en vigtig samarbejdspartner for EU, og landet spiller også en vigtig 

rolle i NATO, som vi har set på det seneste, og kan også være en god rollemodel for andre muslimske lande. Derfor skal 

man holde den tyrkiske regering fast på det løfte om reformer. Vi ved, at medlemskab ikke er på tale i morgen eller de 

næste mange år frem, ligesom vi ved, at bolden ligger hos tyrkerne, hvad reformprocessens hastighed angår. Derfor mener 

vi heller ikke, at døren skal lukkes for Tyrkiet eller andre lande, der måtte ønske at forpligte sig til kravene om kriterierne fra 

EU's side. Vi skal derimod holde fast i en stram og ansvarlig forhandlingspolitik, hvad enten det gælder Tyrkiet eller andre 

kandidatlande.

Vi støtter den af Venstres ordfører fremsatte udtalelse.
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Kl.13:29  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:29  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Tak for betragtningerne. Jeg tror bare, jeg vil nøjes med at spørge - nu hvor fru Yildiz Akdogan altså tilslutter sig det forslag 

til vedtagelse tilbage fra midten af 2006 - om hun ikke isoleret betragtet kan se det som et problem, at den regering, som 

EU i øjeblikket forhandler med, er blevet kendt forfatningsstridig ved Tyrkiets forfatningsdomstol og altså har fået straffe 

derefter, det vil sige fået nedsat sit statstilskud osv.

Gør det ikke bare for nogle Socialdemokrater, at man måske lige tænker sig om en ekstra gang, inden man går ud og råber

juhu over den forhandlingsproces, som jeg forstår, at fru Yildiz Akdogan er en varm tilhænger af?
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.

  

42

Kl.13:30  
Kort bemærkning

Yildiz Akdogan (S):

For det første mener jeg ikke, at jeg råbte juhu. For det andet vil jeg også sige, at AKP-partiet heldigvis ikke blev lukket.

I min indledning refererede jeg til et land, der engang havde nogle regler, der kan få os til at ryste på hovedet i dag - Irland. 

Men situationen en anden i dag. Og som jeg også sagde i min tale, er det spørgsmålet om en reformproces. Bolden ligger 

hos tyrkerne, det gør hastigheden også. Så skulle vi ikke lige vente og se, hvordan og hvorledes det går, inden vi på forhånd

dømmer dem ude?
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.

  

44

Kl.13:30  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg synes, det er en ganske fortrinlig argumentation, der givetvis fortjener optryk i flere årbøger, når året udrinder. Altså, det

forhold, at Irland på 35 år har reformeret sig, gør, at så må Tyrkiet sandelig da også kunne. Det synes jeg er fantastisk. Jeg

vil i hvert fald huske det længe, tror jeg. Jeg vil sige, at det unægtelig også letter argumentationen for Socialdemokraterne 

på en lang række andre områder, hvis man kan pege på et eneste område, hvor der har været en udvikling, og så sige: 

Jamen så kan alle andre også. Jeg vil sige: Enfoldigheden leve! Og så må folk uden for huset her jo selv dømme.

Men jeg vil egentlig bare gerne have svar på mit spørgsmål. Gør det overhovedet ikke indtryk på fru Yildiz Akdogan eller på 

Socialdemokratiet som sådan, at den regering, man forhandler med, ved den tyrkiske forfatningsdomstol har fået kendt sit 

virke og sit program i strid med forfatningens grundprincipper?
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Kl.13:31  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:31  
Kort bemærkning

Yildiz Akdogan (S):

Tak for det. Jeg ved ikke, om ordføreren selv er klar over det, men faktisk lavede vi en stor big bang-udvidelse i 2004, hvor vi 

fik ti nye lande med i EU, og så fik vi to andre nye lande, og mig bekendt har de her lande reformeret sig ret så meget og er

blevet ret velfungerende demokratiske stater. Så, ja, det tog 35 år for Irland, det tog gennemsnitlig 10 år for de central- og 

østeuropæiske lande. Det kan være, at det måske tager 20 år for Tyrkiet - hvem ved? Men processen er sat i gang. 

Så vil jeg lige spørge hr. Morten Messerschmidt, der er så skeptisk over for, hvad der foregår i Tyrkiet: Har hr. Morten 

Messerschmidt været i Tyrkiet? Europaudvalget var jo på en studietur for netop at gå ind og se på, hvad der sker, og 

hvordan reformprocesserne ser ud, og vi snakkede både med civilsamfundet, de politiske partier og forskellige andre 

interessegrupper. Det kunne måske have gavnet hr. Morten Messerschmidts indsigt i forhold til, hvad der foregår, hvis han 

nu havde deltaget i den her studietur.
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Kl.13:32  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger, og næste ordfører er fru Hanne Agersnap, Socialistisk Folkeparti.
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Kl.13:32  
Ordfører

(Ordfører)

Hanne Agersnap (SF):

Jeg vil gerne takke for ministerens redegørelse, som jeg synes klart viste, at der stadig væk er væsentlige udeståender og 

udfordringer på mange områder i samarbejdet, men at den grundlæggende holdning også er, at det er vigtigt, at vi fortsætter

forhandlingsstrategien.

I SF undrer vi os over, at forespørgerne - i hvert fald sådan som forespørgslen er formuleret - kun er interesserede i forholdet

mellem islamiske og sekulære kræfter. Det, som vi synes er det særlig interessante, er forholdet mellem de demokratiske 

og de udemokratiske kræfter, herunder forholdet til mindretal, bl.a. kurderne, hvor det er vigtigt, at vi får en udvikling mod et 

mere pluralistisk demokrati.

Det er vigtigt, at EU fortsætter forhandlingerne med optagelse for øje, fordi det bl.a. er på den måde, vi får fremmet 

udviklingen mod det pluralistiske demokrati og mindretalsbeskyttelse, og fordi det er vigtigt for både EU og Tyrkiet at få 

styrket samarbejdet og i sidste ende nå frem til optagelse.

SF støtter de rammer for optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet, som vi vedtog tilbage i 2006. Her konstaterede 

Folketinget, at forhandlingerne med Tyrkiet er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på forhånd, men at målet dels er 

optagelse, dels at Tyrkiet skal opfylde de samme krav som alle andre nye medlemslande, herunder Københavnerkriterierne.

De seneste år er den positive reformproces, som blev startet i Tyrkiet i 2003, gået i stå. Det er vigtigt, at vi fortsætter med 

at presse på og få Tyrkiet tilbage på reformsporet, få bremset den øgede polarisering i det tyrkiske samfund og sikret 

pluralisme og mindretalsrettigheder. De demokratiske kræfter vokser i Tyrkiet, og de kræfter skal vi støtte ved at fortsætte 

forhandlingerne med optagelse som mål.

Ministeren nævnte, at et af problemerne i forhandlingerne med Tyrkiet er manglende accept af Ankaraprotokollen, altså at 

Tyrkiet ikke kan acceptere toldunion og transport- og havnesamarbejde med Cypern. Forholdet til Cypern og Grækenland 

fortsætter med at spænde ben for optagelsesforhandlingerne, og vi mener, at EU har en stor del af ansvaret for den 

hårdknude, forhandlingerne er havnet i. Den tyrkiske premierminister accepterede i sin tid FN's plan for en løsning af 

konflikten på Cypern, men græsk-cyprioterne forkastede planen. Alligevel valgte man at optage et delt Cypern i EU, og det 

er nu en af barriererne i forhandlingerne.

Det er vigtigt at holde fast i, at udsigten til EU-medlemskab giver den tyrkiske befolkning tro på fremtiden. Men både EU’s 

vaklen og de nyere processer i Tyrkiet har været med til at sætte reformprocessen i Tyrkiet i stå, og det er uheldigt for 

begge parter ud fra både et sikkerhedspolitisk, kulturelt og demokratisk synspunkt. Vi har brug for Tyrkiet som bindeled til 

Mellemøsten, til konstruktiv dialog med Tyrkiets moderate islam og til at skabe robust økonomi og velfærd i Europa. Tyrkiet

har allerede siden 1963 haft privilegeret medlemskab af først EF og nu EU, så man kan jo ikke tilbyde Tyrkiet en 

mellemting. Nu er det fuldt medlemskab, vi forhandler om.

SF støtter flertallets forslag til vedtagelse, som jo ikke er en genopfindelse af den dybe tallerken, men fastholder os ved den

vedtagelse, der blev vedtaget i maj 2006.
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Kl.13:36  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Der er et par korte bemærkninger, og den første er fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:36  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Fru Hanne Agersnap nævnte jo mange spændende emner i sit indlæg, og jeg vil bare stille spørgsmål til ét område.

Fru Hanne Agersnap nævnte forsøget på at genforene Cypern, altså få afsluttet den ulovlige besættelse at Nordcypern 

siden 1974 og genforene den med den græsk-cypriotiske del. Jeg forstår det sådan, at SF synes, det ville være 

fuldstændig naturligt, hvis græsk-cyprioterne skulle overdrage den besatte del af landet til tyrkerne. Det var i hvert fald 

sådan, jeg udlagde det, og kan fru Hanne Agersnap sige noget om, hvad det er for nogle dele af aftalen, hun finder er særlig

fornuftige?

Det er jo velkendt, at græsk-cyprioterne syntes, det var træls, at de skulle dele deres nationalbankreserver, og at det var 

træls, at man skulle have en fælles beslutningsprocedure, som gjorde, at hver del af øen ville få lige 

beslutningskompetence ved ny lovgivning, og at man skulle dele præsidentmagten og alle de ting. Men kunne fru Hanne 

Agersnap prøve at uddybe, hvordan hun ser på nogle af de elementer i aftalen, som hun åbenbart mener er så fantastisk?
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg mener, det er vigtigt, at den løsning af Cypernproblemet i FN-regi, der blev forsøgt, bliver fastholdt, så problemet ikke 

fortsat er en barriere for udviklingen af EU. Jeg kender ikke historien så godt, at jeg kan sige, hvad forsøget præcis faldt på,

men det er uheldigt, at processen ikke er genoptaget, så vi får forhandlingerne i FN-regi og får løst problemerne, for det vil 

fortsat være en barriere for Tyrkiets optagelse, hvis samarbejdet med Cypern bliver blokeret.

  

53

Kl.13:38  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jamen forstå mig ret. Jeg kan sagtens forstå, at man som socialist kan have den tilgang til spørgsmålet, at når halvdelen af

et land bliver besat af fremmede tropper, er det selvfølgelig de besatte, som udgør problemet. Det er jo et velkendt 

socialistisk synspunkt, vi har set det siden 1917 og frem til 1989 som et ganske anerkendt dogme, men jeg er bare 

overrasket over at se, at vi også i hr. Villy Søvndals nyreformerede socialistparti finder denne relativt totalitære tilgang til 

folkeretten. Men lad det ligge.

Et andet spørgsmål, som jeg synes det må være centralt for SF at svare på, er spørgsmålet om den folkelige deltagelse. Vi

har jo flere gange hørt folk fra SF insinuere, at man er tilhænger af folkeafstemninger, f.eks. forud for Lissabontraktaten, så 

derfor vil jeg gerne høre, om SF støtter Dansk Folkepartis forslag om, at uanset hvordan man kommer videre med 

forhandlingerne med Tyrkiet - men at man ønsker det - kan processen ikke afsluttes, i hvert fald ikke i Danmark, uden at 

danskerne høres ved en folkeafstemning. Er det et forslag, som socialisterne kan støtte?
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Kl.13:39  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:39  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Det kan vi ikke støtte, for det er ikke alle spørgsmål, der egner sig til en folkeafstemning. Forhold, der angår danskere, kan 

egne sig, men et EU-spørgsmål om optagelse af et nyt land egner sig ikke til en folkeafstemning. Vi mener, at det at sikre,

at Københavnerkriterierne opfyldes, er meget mere egnet som grundlag for beslutning om en optagelse.
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Kl.13:40  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe for en kort bemærkning.
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Kl.13:40  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Når man selv opfinder de historiske problemstillinger, man skal diskutere, så går det hele jo meget nemmere. Fru Hanne 

Agersnap undrede sig over, at hr. Morten Messerschmidt kun skelnede mellem sekulære og islamiske kræfter og ikke 

mellem demokratiske og udemokratiske kræfter. Jamen det er jo, fordi tyrkerne selv gør det. Det er jo sådan, de selv ser på

det, uanset på hvilken side af gærdet de står. Kemal Atatürk ville i 1920'erne skabe en sekulær nationalstat, hvilket er 

noget højest uislamisk. Og nu går det den modsatte vej. Nu vil Erdogan og Gül skabe en islamisk stat.

Men det er jo den modsætning, der tæller i Tyrkiet. Kemal Atatürk var så vist ikke nogen mønsterdemokrat, men den 

sekulære stat var hans hjertebarn. Men det, tyrkerne finder grundvæsentligt i den her sammenhæng, synes fru Hanne 

Agersnap altså er ligegyldigt.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Ja, for os er de vigtigste principper hensynet til, om det er demokratisk eller udemokratisk. Jeg anerkender, at 

diskussionen måske går på en anden led i Tyrkiet, men samtidig er der både demokratiske og udemokratiske tendenser på

begge sider, både i de islamiske bevægelser og i de sekulære bevægelser. Så jeg mener, at vi, hvis vi skal vurdere 

udviklingen i Tyrkiet, skal vurdere styrken af de demokratiske processer på begge sider.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jamen er det ikke faldet fru Hanne Agersnap ind, at der er en sammenhæng, som simpelt hen går på, at den sekulære 

nationalstat i modsætning til den religiøse stat er en forudsætning for demokratiet, og at når Tyrkiet i øjeblikket bevæger 

sig, ikke gradvist, men faktisk efterhånden i fuld galop imod en øget islamisering, så bevæger Tyrkiet sig faktisk dermed 

automatisk væk fra demokratiet?
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Nej, det er den sammenhæng, jeg ikke accepterer. Jeg mener, at det, der er vigtigt, er, at vi ser på de demokratiske 

kræfter, hvad enten de er islamiske eller sekulære, og vurderer styrken af de demokratiske kræfter. I den sekulære 

bevægelse er der udemokratiske kræfter, ligesom der er i den islamiske bevægelse.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Martin Henriksen for en kort bemærkning.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Martin Henriksen (DF):

Tak. Det var, fordi jeg bemærkede, at fru Hanne Agersnap sagde, at det her spørgsmål ikke egnede sig til en 

folkeafstemning i Danmark, fordi det ikke havde indflydelse på danske forhold. Men der vil jeg bare høre, om ikke fru Hanne 

Agersnap altså godt kan se, at det alligevel har det. For hvis vi kigger på den udvidelse, der har fundet sted imod øst, så 

har den jo eksempelvis medført en indvandring til Danmark fra de østeuropæiske lande. Derfor er det jo også nærliggende 

at tro, at såfremt Tyrkiet kom med i EU, ville det også medføre en øget tyrkisk indvandring til Danmark.

Jeg vil bare høre, om det ikke kunne give anledning til, at man så ville mene, at det også var et forhold, som danske 

vælgere kunne få lov til at tage stilling til.
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Kl.13:43  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:43  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

I sidste instans har alle internationale spørgsmål og samarbejder, Danmark indgår i, vel relevans for forhold i Danmark. Men

det er et spørgsmål om, hvorvidt det er af den karakter, at alle betingelserne og forudsætningerne omkring optagelse vil 

kunne forklares i Danmark. En folkeafstemning om det her spørgsmål i Danmark vil hurtigt blive en folkeafstemning for eller 

imod EU, og det ville være svært at fastholde fokus, når fokus er på optagelse af et andet land.
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Kl.13:44  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Martin Henriksen.
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Kl.13:44  
Kort bemærkning

Martin Henriksen (DF):

Der er jeg uenig. Jeg tror ikke, at en folkeafstemning i Danmark vil blive til et spørgsmål om for eller imod EU. Jeg tror, at 

det vil være en folkeafstemning for eller imod risikoen for en stor tyrkisk indvandring til Danmark. Det er jo meget reelt at 

spørge danskerne om det. Det synes jeg da i hvert fald det er, for Tyrkiet er et stort land, og kommer Tyrkiet med i EU, vil 

det få meget indflydelse, fordi det er et stort land. Qua sin befolkningssammensætning og sin størrelse vil det få meget 

indflydelse, specielt hvis Lissabontraktaten bliver vedtaget.

Derfor har det jo dels stor indflydelse på det, som man politisk beslutter i EU, som har konsekvens for Danmark, og dels vil

det også have effekt, hvis Tyrkiet f.eks. kom med i Schengen - fri bevægelighed ind over grænserne; at man kommer ind og

får fuld gavn af den fri bevægelighed. Det vil jo i den grad være et spørgsmål, om danskerne tør løbe risikoen for en stor 

tyrkisk indvandring til Danmark.

Hvis Socialistisk Folkeparti ikke mener, at der er noget at være bekymret for, kan man vel godt gå ud og argumentere for 

eller imod de synspunkter, man har, og så lade det være op til vælgerne i sidste ende at beslutte, om de synes, det er den 

rigtige vej at gå eller ej.
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Kl.13:45  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:45  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg vil godt sige, at vi ikke er bange for vælgerne. Vi kan sagtens gå ud og argumentere, men problemet er, om vi får en 

debat, der afspejler det afstemningstema, der bliver. For det kan blive sådan en trussel om en kæmpe indvandring, altså 

forskellige vurderinger af fremtiden, som vil være svære for befolkningen at vurdere på baggrund af sådan en 

optagelsestekst. F.eks. gælder det for de lande, vi senest har optaget, at Schengen jo er udskudt, og at der er betingelser 

kombineret med optagelserne. Det vil blive svært at vurdere, og så vil det blive sådan en slags: »hvem tror det ene, hvem 

tror det andet-kampagne.« Den kan være svær at få til at blive frugtbar.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Søren Krarup for en kort bemærkning.

  

74

Kl.13:46  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg havde i søndags den spændende oplevelse at være inviteret til et møde hos Radikal Ungdom, hvor jeg diskuterede 

forsvarspolitik med hr. Morten Helveg Petersen. Det var meget hyggeligt og fredeligt, men på et tidspunkt kom vi naturligvis 

til at tale en del om Afghanistan, dvs. om muligheden for at Danmark med sin indsats dér kunne skabe et demokrati, hvad 

jeg betvivlede. Jeg får lyst til i forlængelse af det, fru Hanne Agersnap har sagt hidtil, at spørge hende: Vil fru Hanne 

Agersnap fortælle mig, om der findes noget muslimsk demokrati i denne verden?
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg kan ikke stå her på talerstolen og i tankerne gennemgå alle lande, men det kan godt være, at Tyrkiet er det nærmeste,

vi kommer. Jeg må indrømme, at jeg ikke lige kan få tænkt det igennem i denne pressede situation.
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Kl.13:47  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Søren Krarup.
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Kl.13:47  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Så vil jeg være så fræk at fortsætte med den spændende debat med de radikale unge mennesker, for der blev Tyrkiet 

nemlig også nævnt som eksempel på et demokrati, og der var jeg altså også så fræk at spørge dem: Kender I noget til 

Kemal Atatürk? Kender I noget til det, han foretog med Tyrkiet i 1923? Det var nemlig nok, kan man sige, et sekulært 

styre, men det var et militærdiktatur, dvs. at der var en ophævelse af enhver form for demokrati. Det havde aldrig eksisteret i

Tyrkiet, og det kom i hvert fald ikke til at eksistere i 1923. Og det eksisterer jo for så vidt heller ikke i dag.

Forholdet er jo, at 98 pct. af Tyrkiets befolkning er muslimer, og dog skal de af militærdiktaturet hensættes i en tilstand, 

hvor de ikke må have lov til at udtrykke det. Vil fru Hanne Agersnap ikke give mig ret i, at Tyrkiet heller ikke er noget som 

helst eksempel på et demokrati?
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Det er i hvert fald ikke et demokrati, som jeg ønsker det. Der mangler pluralisme, der mangler ytringsfrihed, 

menneskerettigheder; der er en masse problemer, som bl.a. er nogle af dem, man sætter op i processen og i debatterne 

med EU-Kommissionen med henblik på optagelse, sådan at Tyrkiet netop kan udvikle sig til det pluralistiske demokrati, 

som medlemsstaterne i EU er.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så har hr. Per Clausen bedt om en kort bemærkning.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Per Clausen (EL):

Jeg vil bare spørge fru Hanne Agersnap, om hun ikke er enig med mig i, at forsøget på at opstille en hovedmodsætning 

mellem de sekulære og de islamistiske i forhold til Tyrkiet jo netop skygger for den interessante debat, hr. Søren Krarup 

prøvede at rejse her til sidst, nemlig om, hvorvidt der foregår en demokratisk udvikling eller ej i Tyrkiet? Det, vi burde 

diskutere og interessere os for, burde jo være, hvordan vi udviklede demokratiet, hjalp de demokratiske kræfter i Tyrkiet 

med at udvikle demokratiet.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jo, og mange tak til spørgeren, fordi han formulerer det så pænt. Jeg prøvede netop at sige, at jeg synes, vi skal fokusere 

på, hvor de demokratiske bevægelser, de demokratiske holdninger er i Tyrkiet, og ikke på, hvor de islamiske og sekulære 

bevægelser er.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Næste ordfører er fru Helle Sjelle fra De Konservative.

  

Vis alle (38) indlæg i denne gruppe

86

Kl.13:49  
Ordfører

(Ordfører)

Helle Sjelle (KF):

Det er jo ikke første og det er nok heller ikke sidste gang, vi på foranledning af Dansk Folkeparti skal diskutere et eventuelt 

tyrkisk medlemskab af EU. Der skal jo holdes liv i valgkampen, i hvert fald frem til juni måned, hvor der er valg til Europa-

Parlamentet. Men så kan man i hvert fald håbe, at det i det mindste stilner af derefter.

Jeg skal så også endnu en gang takke for anledningen til at gøre rede for Det Konservative Folkepartis holdning til den her 

sag.

I 2005 indledte EU optagelsesforhandlinger med Tyrkiet. Forud var gået mange års forberedelser og reformer i Tyrkiet, der 

ansøgte om medlemskab af EF allerede i 1987. Reformarbejdet går dog endnu flere år tilbage. Allerede i 1963 underskrev 

de seks EF-lande og Tyrkiet Ankaraaftalen. Den betød, at Tyrkiet skulle tilpasse sig EU’s indre marked, bl.a. ved at 

tyrkiske arbejdstagere under bestemte vilkår fik lov til at arbejde i de daværende EF-lande. Tyrkiet har altså længe 

orienteret sig mod EF og nu mod EU, hvilket har været årsag til betydelige ændringer af det tyrkiske samfund. Det er også 

sket i løbet af de her år.

Men der er slet ikke for os Konservative nogen tvivl om, at der endnu er langt igen for Tyrkiet. Københavnskriterierne er det 

væsentligste grundlag, som Kommissionen løbende vurderer Tyrkiet ud fra. Helt overordnet er der tre kriterier, nemlig det 

politiske, det økonomiske og kriteriet om overtagelse af EU’s samlede regelsæt. Det politiske kriterium kræver demokrati, 

retsstat, menneskerettigheder og beskyttelse af mindretal. Som nævnt af udenrigsministeren tidligere vurderer 

Kommissionen, at Tyrkiet i tilstrækkelig grad opfylder det kriterium. Alligevel er der dog i høj grad - og det vil jeg gerne slå 

fast - plads til forbedringer. Ytringsfrihed og religionsfrihed er gode eksempler på rettigheder, som endnu ikke beskyttes 

kompromisløst i det tyrkiske samfund. Det vil kræve en holdningsændring, som EU kan være med til at fremme.

I 2006 har EU også kritiseret Tyrkiet for ikke at leve op til det økonomiske kriterium. Det skyldtes stridighederne om 

Cypern, der har fået Tyrkiet til ikke at udvide toldunionen med EU til også at omfatte de nye medlemslande. EU’s kritik er 

ikke blot snak, men er blevet fulgt op af sanktioner. Dele af optagelsesforhandlingerne er simpelt hen stoppet, indtil EU i år 

vil genoverveje dem.

Det er altså efter vores opfattelse indlysende, at Tyrkiet mangler at levere en lang række resultater, før et medlemskab kan 

komme på tale. De mange år, Tyrkiet allerede har ventet, viser med al ønskelig klarhed, at EU ikke giver ved dørene. Ingen 

ønsker at forbarme sig over Tyrkiet, blot fordi landet har ventet længe. Jeg kan derfor heller ikke helt forstå Dansk 

Folkepartis store bekymring for forhandlingerne med EU. Tror Dansk Folkeparti virkelig, at Tyrkiet bliver lukket ind, før de 

lever op til Københavnskriterierne, bare fordi Tyrkiet skal med?

Som udenrigsministeren allerede tidligere har påtalt, vil Tyrkiet være et helt anderledes og vestligt samfund, hvis det på et 

tidspunkt til punkt og prikke opfylder de her krav. I Det Konservative Folkeparti bakker vi derfor fuldt op om regeringens og 

folketingsflertallets åbne og afventende holdning til optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet. Vi kan ikke på forhånd 

forudsige, hvorvidt landet på et tidspunkt ude i fremtiden vil leve op til EU’s fornuftige og nødvendige kriterier. Til gengæld 

kan vi sige, at Tyrkiet lige nu - lige nu, hvor vi står her - er et godt stykke fra at leve op til de kriterier og dermed også et 

godt stykke fra medlemskab af EU. Vi ønsker naturligvis ikke i Det Konservative Folkeparti - og det vil jeg gerne 

understrege - at Tyrkiet bliver medlem af EU, før landet er klar til EU og EU er klar til Tyrkiet. 
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Kl.13:53  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:53  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg synes, at det er meget skarpsindigt lige til sidst at få slået fast, at Tyrkiet ikke kan blive medlem af EU, før Tyrkiet er 

klar! Jeg går ud fra, at det må være et krav, der gælder for alle europæiske lande, ellers ville der i hvert fald være noget 

mærkeligt over det, og derfor er det måske i virkeligheden også lidt overflødigt at gentage det og gøre det til et så 

gennemgående argument i hele sin retorik.

Jeg tror så aldrig, at Tyrkiet bliver medlem, fordi Tyrkiet i øjeblikket bevæger sig i den helt gale retning. Landet er i gang 

med en islamisering fra top til bund, og det er i virkeligheden det, der er det dybt bekymrende, for hvordan reagerer Tyrkiet 

på de forhandlinger, der i øjeblikket finder sted? Sagen er jo den, at hvis man orienterer sig i de tyrkiske medier, i den 

tyrkiske debat, kan man se, at de krav, som EU stiller til Tyrkiet med hensyn til ligestilling, menneskerettigheder, 

demokrati, ytringsfrihed osv., helt generelt for mange tyrkere virker som en rød klud i ansigtet. De betragter det nærmest 

som en fornærmelse mod den nationale stolthed.

Derfor er spørgsmålet ikke så meget, om Tyrkiet nogen sinde bliver medlem - det tror jeg faktisk aldrig nogen sinde sker - 

men derimod, hvilken skadevirkning det har på samarbejdet og naboskabet mellem EU og Tyrkiet, at man bliver ved med at

bilde folk ind, at de kan få noget, som de tydeligvis ikke selv vil levere det nødvendige for at gøre sig klar til at få.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Helle Sjelle (KF):

Det er åbenbart overhovedet ikke overflødigt, at vi skal gentage det gang på gang, for det lader jo ikke til, at Dansk 

Folkeparti har forstået budskabet, men vi gentager det gerne en gang til: Vi mener ikke, at Tyrkiet skal være medlem af 

EU, før Tyrkiet er klar til EU, og før EU er klar til Tyrkiet. Det vil sige, at Tyrkiet skal leve op til de krav, der bliver stillet. Det 

er det, der er budskabet herfra, og det vil det også være de næste gange, Dansk Folkeparti rejser de her debatter om 

Tyrkiets udvikling.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg er ked af at have stillet et spørgsmål uden for det på forhånd skrevne manuskript, men jeg vil alligevel gerne gentage 

det.

Lad os nu lade være med at fokusere på, om Tyrkiet kommer med eller ej. Lad os nu fokusere på, hvilken betydning det har

for Tyrkiet, at man bliver ved med at sige til tyrkerne, at de på et eller andet tidspunkt, når de opfylder kriterierne, kommer 

med, og at man så bliver ved med at komme med nye kriterier. Lad os prøve at fokusere på, hvordan det bliver modtaget i 

den tyrkiske offentlighed og den tyrkiske debat, at man hele tiden stiller krav, som jo i hvert fald i forhold til kønnenes 

ligestilling, demokrati, ytringsfrihed - i parentes bemærket Muhammedtegninger - og en lang række andre ting bliver 

betragtet som en fornærmelse, altså som noget, der gør, at de bevæger sig længere væk fra EU. Er det noget, der fremmer

den broderlighed imellem Danmark og EU og Tyrkiet, som Det Konservative Folkeparti og sådan set også Dansk Folkeparti

gerne vil have, eller er det i virkeligheden noget, der gør, at parterne rykker længere væk fra hinanden?

Jeg håber, at fru Helle Sjelle kan bevæge sig lidt ud over det, hun sagde i sin ordførertale, og også svare på det, som jeg 

spørger om.
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Kl.13:56  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:56  
Kort bemærkning

Helle Sjelle (KF):

Det kan nogle gange være lidt svært, fordi spørgsmålene går i alle mulige og umulige retninger, men jeg skal dog gøre mit 

bedste.

Jeg synes bestemt ikke, at EU skal lade være med at stille krav eller stille Tyrkiet i udsigt, at de eventuelt på et tidspunkt 

kan blive medlem. Jeg synes bare også, at det er nødvendigt og væsentligt at sige til Tyrkiet: Der er nogle krav, som I bliver

nødt til at leve op til, og de krav slækker vi ikke på, heller ikke selv om I synes, at det er nogle besværlige krav; hvis I vil 

være med i det her fællesskab, så er der nogle krav, som I er nødt til at leve op til.

Hvis Tyrkiet, og det synes jeg da er væsentligt, vælger at sige, at de ikke vil leve op til kravene og ikke vil være med, er det 

jo Tyrkiets valg. Det er jo ikke sådan, at vi fra EU siger, at vi under alle omstændigheder vil have Tyrkiet med. Det er da i 

høj grad også op til dem selv, om de ønsker at leve op til de krav.
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Kl.13:57  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Næste ordfører er hr. Niels Helveg Petersen, Radikale.
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Kl.13:57  
Ordfører

(Ordfører)

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg vil gerne starte med at sige tak til udenrigsministeren. Jeg var meget enig i de betragtninger, som udenrigsministeren 

fremførte. Og lad mig sige med det samme, at jeg og Det Radikale Venstre selvfølgelig kan stemme for det af hr. Michael 

Aastrup Jensen fremsatte forslag til vedtagelse, som er genbrug, men som jo på en udmærket måde stadig væk er rigtigt.

Det er sagt hele vejen igennem i denne debat: Tyrkiet opfylder i dag ikke betingelserne for medlemskab. Tyrkiet opfylder 

ikke Københavnskriterierne, og det ved tyrkerne godt selv; det ved man selvfølgelig, det ved vi i EU. Og først når Tyrkiet 

opfylder Københavnskriterierne, kan der blive tale om medlemskab. Det vil sige, at det Tyrkiet, der engang bliver medlem, er

et andet Tyrkiet end det, vi kender i dag.

Så vil jeg føje til, at man jo ikke altid skal se vanskelighederne. Man skal også se mulighederne, og man skal ikke mindst 

se på de muligheder, der ligger i et tyrkisk medlemskab i forhold til at stabilisere et af de mest urolige hjørner i verden. Et 

Tyrkiet, der opfylder Københavnskriterierne, er medlem af EU og er medlem af NATO, kan have en i høj grad stabiliserende 

rolle at spille i dette urolige hjørne af verden. Bl.a. kan det også have betydning for udviklingen i Mellemøsten, da Tyrkiet jo 

traditionelt, på trods af at det altså overvejende er et muslimsk land, har et rigtig godt forhold til Israel.

Perspektivet om EU-medlemskab er en stor støtte til de kræfter i Tyrkiet, der ønsker demokratisering og ønsker 

modernisering af det tyrkiske samfund. At smække døren i for Tyrkiet ville have meget negative følger for den politiske, 

demokratiske udvikling i Tyrkiet, det er jeg helt overbevist om. Og lad mig så sige, at vi aldrig her i Danmark har afholdt 

folkeafstemninger, når vi skulle optage nye medlemmer i EU, og det synes jeg heller ikke kan komme på tale, når det 

drejer sig om Tyrkiet.

Så undrede jeg mig over en enkelt bemærkning fra hr. Jesper Langballe i debattens forløb. Hr. Jesper Langballe sagde, at 

historien bevæger sig langsomt. Jeg må altså sige, at min oplevelse af historiens gang inden for de sidste 18 år, siden 

1990, ikke er, at historien har bevæget sig langsomt, men at historien har bevæget sig utrolig hurtigt. Især når det drejer 

sig om udvidelse af de vesteuropæiske institutioner, især når det drejer sig om udvidelsen af EU og udvidelsen af NATO, 

har vi igennem de sidste 18 år oplevet en revolutionær udvikling i Europa. Europa ser i dag fuldstændig anderledes ud, end 

det gjorde i 1990, da kommunismen brød sammen, så jeg undrede mig lidt over den, synes jeg, historieløse betragtning.
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Kl.14:01  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.14:01  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Hr. Helveg Petersen omtalte den positive udvikling i Tyrkiet, som den igangværende optagelsesproces har afstedkommet. 

Der vil jeg bare gerne spørge, om hr. Niels Helveg Petersen betragter det som entydigt positivt for det tyrkiske demokrati, at

det parti, AKP, hvis program og ledelse er blevet kendt i strid med forfatningens sekulariseringsprincipper, tordner frem. 

Ved de seneste valg, parlamentsvalg, præsidentvalg og forventelig også på søndag til lokalvalg, har det pågældende parti 

vundet mere og mere terræn. Og når partiet samtidig altså ved forfatningsdomstolen er blevet kendt i strid med de 

demokratiske grundprincipper i Tyrkiet selv, er det så udtryk for, at Tyrkiet bevæger sig i den rigtige retning?
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Kl.14:02  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:02  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg sagde faktisk ikke noget om den positive udvikling i Tyrkiet. Jeg sagde, at det ville være et tilbageslag for de 

progressive kræfter i Tyrkiet, hvis EU smækkede døren i for næsen af Tyrkiet. Det var det, jeg sagde.

Udviklingen i Tyrkiet er ikke entydigt gået i den rigtige retning. Der sker mange ting i Tyrkiet, som er positive, og ikke 

mindst skal vi være opmærksomme på, at tyrkisk økonomi altså er en meget, meget stærk og meget levende økonomi, der

jo helt og fuldt lever op til de krav, man økonomisk set kan stille til et medlem af EU.

Men det er ikke entydigt positivt. Der er store spændinger i Tyrkiet, og der er undertiden tilbageslag. Jeg kan jo bare ikke 

se, at det skulle være noget specielt tilbageslag, at den tyrkiske højesteret blander sig i det her og siger, hvad de mener 

om regeringspartiet. Det er da tværtimod et udtryk for en vis styrke, for demokratisk styrke, at der er en domstol, der kan 

gå på tværs af den siddende regering. Det er jo et princip, vi jo altså også hylder i Danmark, selv om det ikke står i den 

danske grundlov.
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Folketinget, Christiansborg
1240 København K.
Tlf.: +45 3337 5500
Mail: folketinget@ft.dk 

F 24  Om udviklingen i Tyrkiet

Af Morten Messerschmidt (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Peter

Skaarup (DF)

Til udenrigsministeren

Per Stig Møller (KF)

Samling:  2008-09

Status:  Foretaget

 

Vis alle indlæg
Ordførertaler

Forhandlinger

Møde nr.70, torsdag 26.03.2009

Vil udenrigsministeren redegøre for den aktuelle udvikling i Tyrkiet, herunder de interne kampe mellem den islamiske regering og de 

sekulære kræfter, og i det lys give sin vurdering af, om udenrigsministeren finder, at Tyrkiet bevæger sig i retning af eller væk fra EU?

Vis oversigt over samtlige taler

0

  
Kort bemærkning

Det næste punkt på dagsordenen er:

13) Forespørgsel nr. F 24:

Forespørgsel til udenrigsministeren:

Vil udenrigsministeren redegøre for den aktuelle udvikling i Tyrkiet, herunder de interne kampe mellem den islamiske 

regering og de sekulære kræfter, og i det lys give sin vurdering af, om udenrigsministeren finder, at Tyrkiet bevæger sig i 

retning af eller væk fra EU?

Af Morten Messerschmidt (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard 

(DF) og Peter Skaarup (DF).

(Anmeldelse 13.01.2009. Fremme 20.01.2009).
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Kort bemærkning

Formanden:

Den første, der får ordet, er hr. Morten Messerschmidt som ordfører for forespørgerne for at begrunde forespørgslen. 

Værsgo.
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Kl.11:43  
Kort bemærkning

Begrundelse

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand. Efter at have gennemgået nogle af de fatale konsekvenser af allerede gennemførte udvidelser vender vi altså 

blikket imod en af de nok mest opsigtsvækkende forhandlinger, som i øjeblikket pågår med et land, som ønsker 

medlemskab af EU, nemlig Tyrkiet. Jeg og Dansk Folkeparti er af den opfattelse, at det fra starten af har været en fatal 

misforståelse overhovedet at indlade sig på optagelsesforhandlinger med et land, der kulturelt, politisk, historisk og på 

mange andre områder afviger så mærkbart fra kernelandene, fra medlemslandene i EU, at vi nærmest dagligt oplever 

forskellene, konflikterne, problemerne ved at skulle få to så forskellige størrelser til overhovedet at passe sammen, og at det

i virkeligheden i højere grad fører til, at de to parter så at sige flytter sig bort fra hinanden, end det, der oprindelig var tanken:

at man skulle forsøge at forene.

Vi har et godt samarbejde med Tyrkiet i Europarådet og i NATO og i andre sammenhænge, men de fleste vil efterhånden 

kunne se, at det, der foregår i øjeblikket i Tyrkiet, er en regulær islamisering, hvor AK-partiet med premierminister Erdogan 

og præsident Gül i spidsen område for område - undervisningssektoren, administrationen, justitsvæsenet og en lang række

andre sektorer - er i gang med en islamisering af landet, som hverken er til Tyrkiets fordel eller til EU’s fordel. Det er derfor 

vores opfattelse, dels at vi i Folketinget løbende skal have en debat om, hvordan udviklingen i Tyrkiet nu engang er, dels at 

regeringen bør tilsikre, at uanset hvad der sker, vil Tyrkiet aldrig kunne blive medlem af EU, uden at danskerne bliver spurgt 

ved en folkeafstemning, dels at man skal overveje, om det overhovedet er fornuftigt i forhold til relationen Tyrkiet og EU 

imellem at fortsætte med forhandlingerne.

Det er på den baggrund, at vi ønsker den her forespørgsel.
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Kl.11:45  
Kort bemærkning

Formanden:

Ja tak. Så er det udenrigsministeren til besvarelse.
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Kl.11:46  
Ordfører

Besvarelse

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

EU har haft optagelsesforhandlinger med Tyrkiet siden 2005. Reformtempoet i landet har været svingende - det er der ingen

grund til at lægge skjul på - men den tyrkiske regering har som sin erklærede målsætning at tilnærme Tyrkiet EU og EU's 

standarder. Det vil jo selvsagt være i både EU's og Danmarks interesse, så det er en proces, som vi støtter.

Ifølge den tyrkiske forfatning er Tyrkiet et sekulært samfund med en klar adskillelse mellem stat og religion. 

Regeringspartiet, AKP, har islamiske rødder, men det afviser selv at være islamisk orienteret. Det er sandt, at der i det 

tyrkiske samfund er kredse, der frygter, at AKP-regeringen bevæger landet væk fra princippet om adskillelse af stat og 

religion. AKP lægger selv vægt på, at Tyrkiets strategiske orientering er mod Europa, og partiet har, siden det kom til 

magten i 2002, arbejdet for landets tilnærmelse til EU. Det registrerede vi jo navnlig i perioden fra 2002 til udgangen af 

2005, hvor reformtempoet var særlig højt.

AKP fik ved det seneste valg i 2007 cirka 46 pct. af stemmerne, og partiet fortsatte på det grundlag med at have 

regeringsansvaret. Desuagtet har domstolene været opmærksomme på AKP's islamiske rødder for at sikre, at Tyrkiet 

forbliver sekulært. Sidste år behandledes således en sag imod AKP, og den meget omtalte lukningssag mod AKP kostede

jo rent faktisk meget politisk energi og opmærksomhed og satte reformtempoet ned i forhold til det, som EU forlangte.

Men sagen blev afsluttet i 2008, ved at den tyrkiske forfatningsdomstol konkluderede, at AKP havde været centrum for 

antisekulære aktiviteter, men domstolene undlod at skride til lukning at partiet. Sagen tydeliggjorde konflikten mellem stat 

og religion i det tyrkiske samfund, og den satte som sagt reformprocessen i stå i en lang periode. Og så vil jeg selvfølgelig 

gerne tilføje, som jeg også sagde dengang, at partilukninger i et demokrati bør være noget ganske exceptionelt og være i 

overensstemmelse med Venedigkriterierne, som Europarådet jo arbejder med. Siden lukningssagen i 2008 har valgkampen 

op til lokalvalget den 29. marts 2009 igen afledt opmærksomheden noget fra EU-processen.

Grundlaget for EU's optagelsesforhandlinger med Tyrkiet er som bekendt Københavnskriterierne og den opstrammede 

forhandlingsramme, som er fastlagt af Rådet for Den Europæiske Union. Den danske holdning til optagelsesforhandlinger 

med Tyrkiet er klar, og den har jo også et bredt flertal i Folketinget bag sig og blev bekræftet den 2. maj 2006. 

Målsætningen er et tyrkisk medlemskab af EU, men forhandlingerne er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på 

forhånd, og hvor der også skal tages hensyn til EU's evne til at optage nye medlemmer på det tidspunkt, hvor beslutningen 

skal træffes. Tyrkiet kan først blive medlem af EU, når alle betingelser for medlemskab er opfyldt og EU altså er klar.

Europa-Kommissionen konkluderede i den seneste fremskridtsrapport for Tyrkiet fra november 2008, at landet har forbedret 

sin evne til at leve op til forpligtelserne ved et EU-medlemskab. Tyrkiet opfylder fortsat, siger Kommissionen, i tilstrækkelig 

grad det politiske Københavnskriterium.

Der er sket visse fremskridt i forhold til ytringsfriheden, bl.a. gennem en ændring af artikel 301 i straffeloven, og forholdene 

for de ikkemuslimske trossamfund er forbedret gennem vedtagelse af lov om stiftelser, men implementeringen af 

reformtiltagene halter desværre bagefter i flere tilfælde.

På det udenrigspolitiske område fremhævede Kommissionen i øvrigt Tyrkiets aktive rolle i særlig Mellemøsten og 

Kaukasus, hvor der jo er bevægelse i positiv retning.

EU-Kommissionen peger på, at en væsentlig udfordring for Tyrkiet er at få gennemført en forfatningsreform og en reform af 

justitsvæsenet. Derudover skal Tyrkiet fremme menneskerettighederne, bl.a. ytringsfriheden og religionsfriheden, og den 

civile kontrol med militæret skal styrkes.

Tyrkiet lever desuden endnu ikke op til sine forpligtelser i henhold til den såkaldte Ankaraprotokol. Den protokol udvider sin 

toldunion mellem EU og Tyrkiet til også at omfatte de nye EU-medlemslande, herunder Cypern. Tyrkiet har endnu ikke 

ophævet sine restriktioner på transport- og havnefaciliteter i forhold til Cypern. EU blev i 2006 enig om, at dette skulle have 

konsekvenser, og det blev bl.a. besluttet, at 8 ud af de 35 forhandlingskapitler skulle fastfryses. EU vil tage spørgsmålet om

Ankaraprotokollen op til fornyet overvejelse til efteråret 2009. Tyrkiet modsætter sig gennemførelse af Ankaraprotokollens 

forpligtelser, fordi de ikke ønsker at tage et skridt, som de mener kan tolkes som en de facto tyrkisk anerkendelse af 

republikken Cypern.

I den seneste tid er der sket både fremskridt og tilbageskridt. Et helt nyt og positivt fremskridt er åbningen af en ny kurdisk 

tv-kanal på nationalt tv, TRT 6. Men på andre punkter er der i 2008 efter alt at dømme sket tilbageskridt, f.eks. har nogle 

ngo'er rapporteret om flere sager vedrørende tortur og mishandling i 2008 end året før. Det er selvfølgelig meget alvorligt, og 

det må den tyrkiske regering få rettet op på.

Alt i alt står Tyrkiet således over for en række udfordringer, der skal tackles, inden landet overhovedet kan komme i 

betragtning som medlem af EU. Men skulle Tyrkiet få gennemført alle disse reformer, få gennemført hele den proces, som 

vi forlanger af Tyrkiet, og som Tyrkiets regering selv er indstillet på at gennemføre, og skulle Tyrkiet så derigennem blive 

klar til EU og EU samtidig blive klar til Tyrkiet, så er det givet, at Tyrkiet jo til den tid vil være et helt andet land end det, vi 

kender i dag, og som Dansk Folkeparti altid forholder sig til. Så vil de forhold, som Dansk Folkeparti med megen ret 

anfægter, nemlig være fortid.

Den tyrkiske regering har tilkendegivet, at den ønsker at sætte fart på EU-reformprocessen efter lokalvalget den 29. marts. 

Premierminister Erdogan har udnævnt en ny EU-chefforhandler, som kan koncentrere sig om EU-udvidelsesforhandlingerne 

og virke som en indpisker i reformprocessen, således at disse fejl og mangler bliver rettet hurtigere. Og det vil jo så 

forhåbentlig bidrage til at skabe et nyt momentum.

Ifølge AKP-regeringen selv vil et af de første tiltag efter lokalvalget være at skabe enighed om forfatningsændringer, og det 

kan vi jo kun tilskynde den tyrkiske regering til at gøre. EU er i løbende dialog med Tyrkiet, bl.a. i forbindelse med EU-

optagelsesprocessen. Danmark har også tætte bilaterale kontakter til landet, og under mit besøg i Tyrkiet sidste år 

drøftede jeg naturligvis bl.a. optagelsesforhandlingerne med udenrigsministeren, Babacan. Et af de punkter, jeg lagde vægt 

på, var vigtigheden af at få fart på reformprocessen, især reformer relateret til menneskerettighederne.

Lad mig så slå fast: Tyrkiets vej mod EU er lang og besværlig. Tyrkiet skal gennemføre en omfattende reformproces. Det 

centrale er, at Tyrkiet selv ønsker en tilnærmelse til EU. Det er også i både EU's og Danmarks interesse, at Tyrkiet udvikler

sig i retning af EU. Kommer landet igennem de nødvendige reformer, vil det være et helt andet land, end vi kender i dag. 

Men det vil tage mange år, før Tyrkiet når det punkt, og det vil først være til den tid, vi skal tage endelig stilling til et tyrkisk 

medlemskab af EU.

Her og nu har vi fokus på Tyrkiets tilnærmelse til EU og den tyrkiske reformproces, og det er en reformproces, vi alle, også 

Dansk Folkeparti, naturligvis må være interesseret i fortsætter og accelererer.
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Kl.11:53  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak til udenrigsministeren for besvarelsen.

Så går vi til forhandlingen, og den første, der får ordet, er hr. Morten Messerschmidt som ordfører for forespørgerne.
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Kl.11:53  
Kort bemærkning

Forhandling

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand. Hvorfor minder udenrigsministerens ord mig slående om Chamberlains betragtninger efter sin fredsaftale med

Hitler, peace in our time, troen på, at blot man har et papir, hvorpå der står fred, så får man fred? Det gør de, fordi det er 

præcis den samme situation, vi befinder os i med hensyn til den tyrkiske regering, som naturligvis alt andet lige er et noget

mere venligt stemt regime end det, som Chamberlain havde indgået en aftale med.

Man tror, hvis man skal blive i sprogbruget, på unifying i vores tid, på forening i vor tid med noget, som grundlæggende er 

fuldstændig uforeneligt. Og jeg undrer mig over, at udenrigsministeren næsten ikke, for ikke at sige slet ikke, svarer på den

del af forespørgslen, som handler om, hvorvidt Tyrkiet i øjeblikket bevæger sig bort fra EU eller i retning af EU. Han berører 

overhovedet ikke den islamiseringsproces, som i øjeblikket er i gang under AK-regeringen - ud over dommen fra højesteret. 

Udenrigsministeren berører selvfølgelig forfatningsændringen og siger, at den er positiv. Men er det ubetinget positivt, at AK-

regeringen som led i sit islamiske kvindesyn nu mener, at kvinder skal ind i en særlig bestemmelse i forfatningen, som 

handler om sådan særlig beskyttelsesværdige grupper, herunder børn, handicappede og lignende?

Er det i virkeligheden ikke et forslag, som ligger fuldstændig i forlængelse af det, vi for få år siden hørte fra samme Erdogan,

om sex uden for ægteskab, der også skulle være kriminelt, forudsat at man altså var gift med en anden? Det er fuldstændig

den samme islamiske tankegang, som vi her ser fra Erdogans parti, som når Erdogan udsteder censurforbud mod 

videnskabelige magasiner, der bringer et billede af Charles Darwin på forsiden, fordi han efter regeringens opfattelse har 

været grundlaget for den kreationisme, som man betragter som i strid med islam. Eller hvorfor nævner man ikke de 254 

journalister, som alene sidste år blev retsforfulgt af regeringen, heraf 44 alene efter den artikel 301, som udenrigsministeren 

nævner, men som det tyrkiske retsvæsen altså stadig væk forholder sig til, bruger, anvender, sigter og dømmer folk efter?

Tyrkiet er på vej væk fra EU. Man har ligestillet de islamiske og de sekulære skoler, når det kommer til optag på 

universiteterne. Man har fjernet det gamle forbud mod det islamiske hovedtørklæde, som går helt tilbage til kemalismens 

start, helt tilbage til tiden lige efter første verdenskrig. Man har på linje med det, der foregår i alle andre muslimske lande, 

valgt at forbyde restauranter at udskænke alkohol i 62 ud af Tyrkiets 81 provinser. Område for område minder Tyrkiet mere 

om det Mellemøsten, vi kender, end om det EU, vi nu engang er.

Derfor er vi i Dansk Folkeparti voldsomt skeptiske over for at fortsætte den optagelsesproces, man har sat i gang. Og vi 

insisterer på, at hvis man vil dette ideologiske projekt, må det i det mindste sikres, at befolkningerne får det endelige ord. 

Lige så vel som at præsident Sarkozy i Frankrig har lovet franskmændene en folkeafstemning, bør den danske regering 

også love danskerne, at hvis man fortsætter med dette hovedløse projekt, jamen så bliver det danskerne, der får den 

endelige afgørelse ved en folkeafstemning. Det er det eneste rigtige.

Jeg skal derfor her indledningsvis på vegne af Dansk Folkeparti fremføre følgende:

Forslag til vedtagelse 

»Folketinget konstaterer, at Tyrkiet med sit historiske, politiske og kulturelle baggrund afviger mærkbart fra de øvrige af 

EU’s medlems- og ansøgerlande. Endvidere konstaterer Folketinget, at Tyrkiet igennem de seneste år har gennemgået en 

udvikling væk fra det sekulære udgangspunkt, idet der henvises til forholdene for minoriteter, for ytringsfriheden, for 

ligestillingen og for demokratiet.

På den baggrund opfordrer Folketinget regeringen til i EU at modarbejde processen med henblik på optagelse af Tyrkiet i 

EU og kræver, at regeringen som led i en eventuel optagelse af Tyrkiet som medlem af EU udskriver folkeafstemning 

herom.«

(Forslag til vedtagelse nr. V 48).

Tak, formand.
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Kl.11:58  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak. Dette oplæste forslag til vedtagelse vil indgå i Folketingets videre forhandlinger.

Jeg skal her udsætte mødet. Mødet genoptages kl. 13.00.
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Kl.11:58  
Kort bemærkning

:

Mødet er udsat. (Kl. 11:58).
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Kl.13:06  
Kort bemærkning

Forhandling

Formanden:

Mødet er genoptaget.

Vi er ved forhandlingen, og den næste ordfører under F 24 er hr. Michael Aastrup Jensen. Værsgo.

  

Vis alle (6) indlæg i denne gruppe
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Kl.13:07  
Ordfører

(Ordfører)

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg vil indledningsvis gerne have lov til at slå fast, at i spørgsmålet om Tyrkiets mulige optagelse i EU, er der faktisk 

opstillet en lang række helt specifikke krav, og før de er opfyldt, kan der på ingen måde blive tale om et tyrkisk EU-

medlemskab. Som det ser ud i dag skal tyrkerne flytte sig endog meget langt, hvis de på nogen måde skal gøre sig 

forhåbninger om at blive en del af Den Europæiske Union. Det er min og Venstres opfattelse, at Tyrkiet, som vi kender det i

dag, langtfra er parat til at blive en del af EU. Jeg vil godt have lov til at advare imod, at Dansk Folkeparti får lov til at kapre 

debatten for at gøre den til et spørgsmål om, hvorvidt Tyrkiet anno 2009 skal være EU-medlem. Det spørgsmål er jo 

fuldstændig uaktuelt.

Denne forespørgselsdebat er en ud af efterhånden mange debatter, hvor vi kan få lov til at høre på Dansk Folkepartis 

evindelige klagesang om, at EU er så og så dårligt, og at vi i virkeligheden ville være meget bedre tjent med en høj mur 

omkring Danmark, der kan holde omverdenen på behørig afstand. Det er som at høre en meget dårlig lp-plade, hvor 

pickuppen desværre er kørt fast i samme rille, og på pladecoveret blomstrer partiets spidskandidat til 

europaparlamentsvalget, en mand, der er så utilfreds med EU, at han partout må have et fast sæde i dets parlament. Vi 

befinder os med andre ord midt i hr. Morten Messerschmidts valgkamp, og her er spørgsmålet om Tyrkiet blot endnu et 

stykke valgflæsk, som han langer over disken til vælgerne.

Vi kan bruge Tyrkiet, men set i den sammenhæng er Tyrkiets behov for EU langt, langt større. Tyrkiet ligger som bekendt 

på grænsen mellem Europa og Asien. Af den grund har landet enorm strategisk betydning, især sikkerhedspolitisk, men 

også med hensyn til energiforsyning og handel i øvrigt. Samtidig indtager Tyrkiet en nøglerolle som diplomatisk bindeled 

mellem de stridende parter i Mellemøsten. Landet har bl.a. spillet en meget aktiv rolle i forsøget på at mægle mellem 

Syrien og Israel. Endelig er Tyrkiet en regional magtfaktor, der er med til at værne os og de øvrige lande i Mellemøsten mod

Irans islamiske terrorregime.

Men selv om Tyrkiet måske er lidt af en duks set i mellemøstlig sammenhæng, befinder landet sig stadig rigtig langt nede 

på den demokratiske skala. Der er meget langt op for overhovedet at nærme sig det niveau, som landet skal befinde sig på,

før et tyrkisk medlemskab af EU bliver realistisk. Listen over Tyrkiets fejl og mangler er alenlang, og Dansk Folkepartis 

ordfører har vi allerede hørt remse op af denne liste igen og igen, og det vil han sikkert gøre igen under debatten. Men jeg 

skal nok spare Tinget.

Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at vi i Venstre, eller for den sags skyld i EU generelt, vil se stort på Tyrkiets 

stribevis af brud på elementære menneskerettigheder eller er ligeglade med, at landet ikke efterlever internationale 

konventioner og aftaler - på ingen måde. Hvis Tyrkiet nogen sinde skal gøre sig forhåbninger om at blive en del af det gode 

selskab, skal tyrkerne og deres ledere virkelig lægge sig i selen, for de har meget, meget lang vej igen, før de er egnede til 

at blive lukket ind i varmen. Som jeg sagde indledningsvis, er EU’s principper klippefaste, dem kan der ikke forhandles om. 

På den baggrund vil jeg gerne på vegne af Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale

Venstre og Liberal Alliance fremsætte følgende:

Forslag til vedtagelse

»Folketinget bekræfter sin vedtagelse V 66 af 2. maj 2006.«

(Forslag til vedtagelse nr. V 49).

Hvis nu ikke alle tilstedeværende ved, hvad det egentlig var, vi vedtog i 2006, vil jeg gerne lige læse det op som en 

servicemeddelelse. Det var følgende:

»Folketinget konstaterer, 

- at forhandlingerne med Tyrkiet om medlemskab af Den Europæiske Union er indledt,  

- at grundlaget er Københavnskriterierne og en opstrammet og forsvarlig forhandlingsramme som fastlagt af Rådet for Den 

Europæiske Union på mødet den 3. oktober 2005, 

- at målsætningen er tyrkisk medlemskab af EU, men at forhandlingerne er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på 

forhånd, og hvor der også skal tages hensyn til EU's evne til at optage nye medlemmer (absorptionskapacitet). Folketinget 

opfordrer regeringen til fortsat at medvirke til at sikre en stram og forsvarlig forhandlingsproces med Tyrkiet.«
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Kl.13:11  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak. Vi har jo i formandskabet indført den praksis, at man ikke nødvendigvis læser et forslag til vedtagelse op, efter at 

ordføreren netop har læst det op - sådan har det jo været før - men for en god ordens skyld vil jeg gøre det her, for nu er der 

to oplæste forslag: det gamle og det nye. Jeg vil godt læse det op, for det er rimelig kort. Det, som Venstre, 

Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance har som

forslag til vedtagelse, lyder:

»Folketinget bekræfter sin vedtagelse V 66 af 2. maj 2006.«

Det er det forslag til vedtagelse, der indgår i de videre forhandlinger.

Der er ønsker om korte bemærkninger, og det er først hr. Morten Messerschmidt. Jo
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Kl.13:12  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Først må der være grund til at takke hr. Michael Aastrup Jensen om ikke andet så i hvert fald for hans opfindsomhed i 

forhold til at skrive ordførertaler. Under den tidligere debat hørte vi lidt om Morten Korch, og nu skal vi høre om hans lp-

samling. Jeg er da næsten glad for, at vi har begrænset det til to debatter i dag.

Dernæst vil jeg høre: Når nu man fra det her store flertal af partiers side vælger at trække en vedtagelse fra den 2. maj 2006

frem, altså en næsten 3 år gammel vedtagelse, vidner det så i virkeligheden ikke om, at man fra de partiers side 

overhovedet ikke interesserer sig for, hvad der foregår i Tyrkiet? For der er jo netop sket helt elementært graverende ting i 

Tyrkiet inden for de sidste 2-3 år. AK-partiet, altså regeringspartiet, er blevet kendt i strid med forfatningen, og der er en 

omfattende islamisering af samfundet i gang. Alle de ting vælger japartierne overhovedet ikke at tage stilling til, næ, man 

holder fast i det, man vedtog i 2006, og så kan alt det andet åbenbart være ligegyldigt.
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Kl.13:13  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:13  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Nu tror jeg ikke, at Dansk Folkepartis EU-ordfører helt kan lægge mig i munden, at jeg ikke havde en rimelig skarp kurs 

over for et eventuelt kommende EU-medlemskab for Tyrkiet. Det var også derfor, at jeg som en servicemeddelelse læste 

vedtagelsen fra 2006 op, hvis nu nogen skulle have glemt den, for der siger vi jo, at det er en åben proces - resultatet er 

ikke givet på forhånd - at regeringen skal føre en stram og forsvarlig forhandlingsproces osv. 

Det er altså ord, hvor vi klart siger, at Københavnskriterierne skal opfyldes fra Tyrkiets side, at man generelt skal stramme 

op i forhold til demokratiske spilleregler osv. Det sagde vi allerede dengang, og det er der selvfølgelig ikke ændret ved; det 

mener vi stadig væk, og dermed har vi også sagt, at vi ikke mener, at Tyrkiet er i mål endnu. Og som jeg også sagde i 

ordførertalen, mener vi faktisk fra Venstres side, at der er rigtig lang vej til målstregen endnu.

Så er der selvfølgelig to måder, man kan gribe det an på: Skal vi så bare lade være med at tænke mere over det, eller skal 

vi prøve at holde dem på sporet og kæmpe for, at de når i mål? Det er det, vi lægger op til fra Venstres side.

  

15

Kl.13:14  
Kort bemærkning

Formanden:

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:14  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Det kan jo ikke tages som udtryk for andet, end at Venstre åbenbart finder, at det der med, at et parti og en regering bliver 

kendt i strid med sit eget lands forfatning, i hvert fald ikke er væsentligt nok til, at man gider bruge et par minutter på at 

indskrive det i et forslag til vedtagelse. Det er da ganske tankevækkende. Noget så fundamentalt for et demokrati, som at 

ens regering overholder forfatningen, bør da indgå i de overvejelser, som man som EU-medlemsland gør sig, i takt med at 

Tyrkiet altså forhandler.

Så vil jeg spørge i forhold til det der mantra, vi hele tiden hører og sikkert vil høre fra alle de andre copy-paste-talere her 

efterfølgende, at selvfølgelig kan Tyrkiet først komme med, når landet overholder kriterierne: Hvilket europæisk land kan 

komme med, før de overholder kriterierne? For ellers giver det svar jo ikke nogen mening. Der er jo masser af europæiske 

lande, man ikke vælger at indlede optagelsesforhandlinger med, men hvis de alle sammen bare skal med, når de opfylder 

kriterierne, hvorfor skal man så forhandle med Tyrkiet og ikke med f.eks. Aserbajdsjan og Rusland?
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Kl.13:15  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:15  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Nu er det jo sådan, vil jeg gerne sige til hr. Morten Messerschmidt, at Tyrkiet er et officielt kandidatland til EU; det er 

Aserbajdsjan ikke endnu, og det er i hvert fald en rimelig god grund til, at man ikke forhandler med Aserbajdsjan.

I forhold til Tyrkiets eventuelle kommende EU-medlemskab har vi jo klart sagt, at vi ønsker at holde dem på sporet i forhold 

til Københavnskriterierne og i forhold til, at de mangler at få ryddet op i nogle ting, bl.a. i forhold til spørgsmålet om deres 

domstole og i forhold til forfatningen. Det er vi jo fuldstændig enige om. Det er også derfor, jeg siger, at det simpelt hen ikke

kan nytte noget, at Dansk Folkeparti prøver at kapre en dagsordenen om, at vi fra Venstres side gerne vil have Tyrkiet med 

i EU anno 2009, for som jeg sagde i min tale: Det ønsker vi ikke. Vi vil have, at Tyrkiet skal opfylde en lang række krav, 

som de ikke er i nærheden af at opfylde endnu, før de kan komme med i EU. Et forsøg på at fjerne den fokus, som hr. 

Morten Messerschmidt prøver på, skal han ikke få held til.
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Kl.13:16  
Kort bemærkning

Formanden:

Så er der en kort bemærkning fra hr. Kamal Qureshi.

  

20

Kl.13:16  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

Tak. Vi har jo fremsat et fælles forslag til vedtagelse, men jeg tror, at vi også er enige på afgørende områder, så jeg synes 

bare - når nu vi ikke fik lejlighed til at stille ministeren spørgsmål i første runde - at jeg gerne, for at få det på plads, vil 

spørge Venstres ordfører, om ikke Venstre vil kunne bekræfte sammen med SF, at den helt klare grund til, at vi støtter den 

her proces, er, at vi tror på, at Tyrkiets udvikling i retning af mere demokrati, bedre menneskerettigheder, bedre rettigheder 

for kvinder og andet fremmes i den her proces og ikke det modsatte.

Det, der er det helt bærende, er jo, at vi i modsætning til Dansk Folkeparti ikke bare er optaget af at ødelægge Tyrkiet, 

men faktisk er optaget af, hvordan vi fremmer den udvikling i Tyrkiet, som kan gøre, at Tyrkiet netop kan virke som den bro, 

der bliver nævnt i ordførerens tale.
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Kl.13:17  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:17  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg kan kun være fuldstændig enig med spørgeren og sige, at det helt klart er vores vurdering, at det, at vi så at sige holder

dem på sporet - som jeg har nævnt et par gange - i forhold til optagelsesforhandlingerne, i forhold til at der hele tiden er en 

undersøgelse af, om de opfylder de forskellige kriterier, at vi arbejder for, at de kommer i en meget mere demokratisk 

retning, og holder regeringen fast på de løfter, den har givet i forhold til EU, er markant bedre, end at vi kommer og siger: 

Nej, vi mener ikke, at Tyrkiet overhovedet er en del af Europa. For så kan det da gå rigtig galt.

Her taler vi altså om et land, som har en kæmpe militærstyrke, et land, som i dag i mit billede i en eller anden grad er med 

til sammen med Israel at være duksedrengen i Mellemøsten. Og det kan altså gå gruelig galt, hvis ikke vi kan holde dem 

på sporet og så at sige hele tiden sige: I kan godt nå målet, hvis I opfylder de her forskellige krav. Så jo, jeg er meget enig.
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Kl.13:18  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Kamal Qureshi.
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Kl.13:18  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

De her korte bemærkninger behøver jo ikke nødvendigvis være spørgsmål, så jeg vil benytte lejligheden til at sige, at set 

gennem SF’s briller er der jo ikke nogen tvivl om, at det er helt klart, at vi ser en proces i Tyrkiet. Går man tilbage til det 

tidspunkt, hvor processen startede i Tyrkiet, og det er jo længere tilbage end i 2005, er der ingen tvivl om, at Tyrkiet har 

bevæget sig i en retning med mere respekt for menneskerettighederne. De grupper i Tyrkiet, som ønsker den her proces, 

bliver styrket af et europæisk samarbejde og bliver styrket af, at Tyrkiet er med i en lang række projekter, 

menneskerettighedsprojekter, kvinderettighedsprojekter, demokratiprojekter m.m. Tyrkerne er med i de internationale 

konferencer, og deltager også i langt hovedparten, hvor de personer og de grupper bliver styrket.

Så det ville være en skadelig udvikling for Tyrkiet, hvis vi skulle vælge den linje, som Dansk Folkeparti lægger op til, og 

skubbe tyrkerne fra os. Det, der er det helt centrale, det helt afgørende og det, tyrkerne har brug for, er, at vi er der, at vi 

hjælper dem, og at vi er med til at fremme udviklingen i det rigtige spor.

  

25

Kl.13:19  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:19  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg er enig i, at vi heldigvis har set visse positive skridt fra Tyrkiets side. Jeg må så til gengæld sige, at jeg også synes, at 

vi har set tilbageskridt fra Tyrkiets side. Der må jeg give hr. Morten Messerschmidt ret i, at vi også har set episoder, som 

jeg i hvert fald absolut ikke syntes var pæne. Derfor er det også vigtigt for mig at understrege, at det Tyrkiet, som vi fra 

Venstres side gerne ser får EU-medlemskab, ikke er et Tyrkiet anno 2009, for der er altså lang vej endnu. Men som 

spørgeren klart var inde på, kan Tyrkiet jo kun komme i mål, hvis og såfremt Tyrkiet er på sporet, og derfor er det vigtigt, at 

vi holder dem på sporet.
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Kl.13:20  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe for en kort bemærkning.
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Kl.13:20  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Når jeg påhører de her debatter om Tyrkiets mulige optagelse i EU, så er der en ting, der altid undrer mig, og det er bl.a. hr.

Michael Aastrup Jensens tidshorisont. Det er altså, som om historien kun er et øjeblik, der venter på det næste øjeblik, og 

det er rigtigt, at det er sådan med historien i forhold til Vorherre, men hr. Michael Aastrup Jensen kunne dog godt have en 

anden tidshorisont.

Der bliver hele tiden sagt, at det slet ikke er i dag, og at det slet ikke er i 2009, at Tyrkiet skal optages, men altså, 

Muhammed er ca. 1.500 år gammel, og islamismen er lige så gammel. Så har vi i årene efter første verdenskrig oplevet et 

tilbageslag for islamismen med Kemal Atatürks reformer, og nu går det den modsatte vej igen, som om Kemal Atatürk 

næsten ikke havde eksisteret… 
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Kl.13:21  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Vi skal lige have spørgsmålet.
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Kl.13:21  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Ja, spørgsmålet - det forundrede spørgsmål - er: Hvad er det for en tidshorisont? Er det 30 år, der vil gå, inden Tyrkiet kan 

optages, eller er det 100 år, og kunne man så ikke lige lade det ligge lidt og vente med at snakke om det?

  

31

Kl.13:22  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:22  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Altså, jeg kan ikke sætte en tidsgrænse ind og sige, at det bliver om x antal år, at Tyrkiet kan blive medlem af EU, for som

jeg har slået fast, skal Tyrkiet opfylde en lang række kriterier, som de ikke er i nærheden af at opfylde endnu. Og hvornår 

de så gør det, beror selvfølgelig på de forhandlinger, der er mellem EU på den ene side og Tyrkiet på den anden side. Jeg 

er selvfølgelig forhåbningsfuld, med hensyn til at vi kan komme det nærmere, at det kan storme fremad, men det er jo også 

vigtigt at slå fast, at det forslag til vedtagelse, som vi forhåbentlig bekræfter med en afstemning her senere, også klart siger,

at det er en åben proces, hvor resultatet ikke er givet på forhånd.

Så det vil sige, at det altså er sådan, at det ikke bare er en gratis omgang for Tyrkiet. Hvis ikke Tyrkiet opfylder de 

forskellige kriterier, der er, kan Tyrkiet ikke blive medlem af EU. Derfor er det også vigtigt, at Tyrkiet spiller med på den her 

bane.
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Kl.13:23  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.13:23  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jo, men hvis jeg nu fik den originale idé at foreslå her i Folketinget, at Saudi-Arabien skulle optages i EU, så ville det 

formentlig støde på forskellige indvendinger, og en af de absolut relevante ville være, at Saudi-Arabien er et islamisk 

diktatur. Og så ville hr. Michael Aastrup Jensen sige, at det jo var en proces, der gik over tid, og at alle 

Københavnskriterierne skulle være opfyldt, før vi kunne optage Saudi-Arabien.

Ærlig talt, er det da ikke nogle mærkelige luftkasteller og en mærkelig mangel på fornemmelse for, hvor uendelig langsomt 

historien bevæger sig?
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg kan berolige hr. Jesper Langballe med, at vi fra Venstres side ikke vil arbejde for, at Saudi-Arabien bliver medlem af EU.

Det er jo så dermed også sagt, at jeg mener, at Tyrkiet er et kandidatland, og at Tyrkiet selvfølgelig skal opfylde en lang 

række kriterier, for at det kan blive medlem. Det har jeg efterhånden sagt mange gange nu, men alligevel prøver man at 

skyde os i skoene, at - som jeg hørte det fra hr. Morten Messerschmidt tidligere - hvis det stod til os, ville Tyrkiet komme 

med i nærmeste fremtid.

Jeg har altså sagt rimelig klart i min tale, at der er lang vej endnu, før Tyrkiet kommer i mål, men som vi også talte om før, 

er det, at vi holder dem på sporet og holder dem på en demokratisk vej, bedre end alternativet.
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Så er det fru Yildiz Akdogan, Socialdemokratiet.
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Kl.13:25  
Ordfører

(Ordfører)

Yildiz Akdogan (S):

Et uddannelsessystem, der fungerer under en religiøs administration, censur på bøger, dødsstraf, skilsmisse ikke tilladt, 

prævention og abort ikke tilladt, kvinder i den offentlige sektor må opgive deres arbejde i tilfælde af et ægteskab, 

kriminalisering af homoseksuelle - disse var punkter i en forfatning, som også gjorde krav på nabostatens territorium. Men 

den her forfatning er ikke den tyrkiske. Det er en forfatning, der var den irske før 1973. Det får en til at tænke og ikke mindst

stille spørgsmålet: Kan det virkelig passe? Ja, det kan det. Men Irland er heldigvis nået langt siden, bl.a. takket være EU 

og de krav, man har stillet fra fællesskabets side til de enkelte medlemslande.

Men spørgsmålet i dag drejer sig om Tyrkiet, og spørgsmålet er så, hvad der sket, siden dette land blev kandidatland i 

1999. Tyrkiet har først og fremmest forpligtet sig til at opfylde Københavnskriterierne. Allerede 2 år efter, dvs. i 2001, 

lancerede den daværende koalitionsregering sin første reformpakke, der prikkede hul på en række tabuer i tyrkisk politik - 

tabuer, som gjorde op med militæret, mindretalsspørgsmålet og menneskerettighederne generelt.

I 2002 fik landet så sin nuværende konservative, religiøse regering, også kendt som AKP-partiet. Trods skeptikernes frygt 

for en islamisering af det sekulære Tyrkiet, kan man med rette spørge, hvad der er sket rent reformmæssigt under den her 

regering. Hvis jeg skal fremhæve nogle af de konkrete udviklingsprocesser, kan jeg nævne nogle enkelte, og det lyder 

sådan her:

Den meget kritiserede forfatning fra 1982, der blev til efter militærkuppet, har været og er under stor forandring og 

reformproces, og en tredjedel af forfatningen er bl.a. ændret. Dødsstraffen er afskaffet. Den politiske situation i Tyrkiet er 

meget mere stabil end tidligere, og militærets indblanding i det politiske liv er begrænset væsentligt. Bl.a. har militæret blot

en rådgivende rolle i dag. Mindretalsrettigheder er forbedret væsentligt. F.eks. er det i dag tilladt, at det kurdiske mindretal 

kan få lov til at se kurdisk tv 24 timer i døgnet. Kvindernes ligestilling er forbedret markant, bl.a. via ægteskabsloven og den 

reviderede straffelov. Vold mod kvinden tages meget mere alvorligt fra myndighedernes side, og der er nultolerance over for 

æresrelaterede drab, heldigvis. Religiøse mindretal har fået lettere ved at komme frem og ytre sig til pressen og i det 

offentlige rum generelt. Der er også indført en nultolerancepolitik mod tortur og mishandling i fængslerne.

Så langt, så godt. Men er alt så fryd og gammen i Tyrkiet? Nej, Tyrkiet har stadig lang vej med hensyn til at implementere 

alle reformer, og selv om optagelsesforhandlingerne blev indledt officielt i 2005, mangler landet stadig væk 33 ud af de 35 

lovpakker, som landet skal gennemføre. Spørgsmålet er så, når nu et kandidatland, som, siden det blev grundlagt i 1923, 

har sat den europæiske statsdannelsesmodel som sit forbillede og trods sin muslimske baggrund har formået at bygge et 

parlamentarisk system op med frie valg og et ønske om at være en del af det europæiske fællesskab: Skal dette land 

holdes ude? Eller skal man holde det fast i den reformproces, det er i gang med?

For os Socialdemokrater er svaret ret enkelt. Tyrkiet er en vigtig samarbejdspartner for EU, og landet spiller også en vigtig 

rolle i NATO, som vi har set på det seneste, og kan også være en god rollemodel for andre muslimske lande. Derfor skal 

man holde den tyrkiske regering fast på det løfte om reformer. Vi ved, at medlemskab ikke er på tale i morgen eller de 

næste mange år frem, ligesom vi ved, at bolden ligger hos tyrkerne, hvad reformprocessens hastighed angår. Derfor mener 

vi heller ikke, at døren skal lukkes for Tyrkiet eller andre lande, der måtte ønske at forpligte sig til kravene om kriterierne fra 

EU's side. Vi skal derimod holde fast i en stram og ansvarlig forhandlingspolitik, hvad enten det gælder Tyrkiet eller andre 

kandidatlande.

Vi støtter den af Venstres ordfører fremsatte udtalelse.
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Kl.13:29  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:29  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Tak for betragtningerne. Jeg tror bare, jeg vil nøjes med at spørge - nu hvor fru Yildiz Akdogan altså tilslutter sig det forslag 

til vedtagelse tilbage fra midten af 2006 - om hun ikke isoleret betragtet kan se det som et problem, at den regering, som 

EU i øjeblikket forhandler med, er blevet kendt forfatningsstridig ved Tyrkiets forfatningsdomstol og altså har fået straffe 

derefter, det vil sige fået nedsat sit statstilskud osv.

Gør det ikke bare for nogle Socialdemokrater, at man måske lige tænker sig om en ekstra gang, inden man går ud og råber

juhu over den forhandlingsproces, som jeg forstår, at fru Yildiz Akdogan er en varm tilhænger af?
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Yildiz Akdogan (S):

For det første mener jeg ikke, at jeg råbte juhu. For det andet vil jeg også sige, at AKP-partiet heldigvis ikke blev lukket.

I min indledning refererede jeg til et land, der engang havde nogle regler, der kan få os til at ryste på hovedet i dag - Irland. 

Men situationen en anden i dag. Og som jeg også sagde i min tale, er det spørgsmålet om en reformproces. Bolden ligger 

hos tyrkerne, det gør hastigheden også. Så skulle vi ikke lige vente og se, hvordan og hvorledes det går, inden vi på forhånd

dømmer dem ude?
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg synes, det er en ganske fortrinlig argumentation, der givetvis fortjener optryk i flere årbøger, når året udrinder. Altså, det

forhold, at Irland på 35 år har reformeret sig, gør, at så må Tyrkiet sandelig da også kunne. Det synes jeg er fantastisk. Jeg

vil i hvert fald huske det længe, tror jeg. Jeg vil sige, at det unægtelig også letter argumentationen for Socialdemokraterne 

på en lang række andre områder, hvis man kan pege på et eneste område, hvor der har været en udvikling, og så sige: 

Jamen så kan alle andre også. Jeg vil sige: Enfoldigheden leve! Og så må folk uden for huset her jo selv dømme.

Men jeg vil egentlig bare gerne have svar på mit spørgsmål. Gør det overhovedet ikke indtryk på fru Yildiz Akdogan eller på 

Socialdemokratiet som sådan, at den regering, man forhandler med, ved den tyrkiske forfatningsdomstol har fået kendt sit 

virke og sit program i strid med forfatningens grundprincipper?
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Kl.13:31  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:31  
Kort bemærkning

Yildiz Akdogan (S):

Tak for det. Jeg ved ikke, om ordføreren selv er klar over det, men faktisk lavede vi en stor big bang-udvidelse i 2004, hvor vi 

fik ti nye lande med i EU, og så fik vi to andre nye lande, og mig bekendt har de her lande reformeret sig ret så meget og er

blevet ret velfungerende demokratiske stater. Så, ja, det tog 35 år for Irland, det tog gennemsnitlig 10 år for de central- og 

østeuropæiske lande. Det kan være, at det måske tager 20 år for Tyrkiet - hvem ved? Men processen er sat i gang. 

Så vil jeg lige spørge hr. Morten Messerschmidt, der er så skeptisk over for, hvad der foregår i Tyrkiet: Har hr. Morten 

Messerschmidt været i Tyrkiet? Europaudvalget var jo på en studietur for netop at gå ind og se på, hvad der sker, og 

hvordan reformprocesserne ser ud, og vi snakkede både med civilsamfundet, de politiske partier og forskellige andre 

interessegrupper. Det kunne måske have gavnet hr. Morten Messerschmidts indsigt i forhold til, hvad der foregår, hvis han 

nu havde deltaget i den her studietur.
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Kl.13:32  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger, og næste ordfører er fru Hanne Agersnap, Socialistisk Folkeparti.
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Kl.13:32  
Ordfører

(Ordfører)

Hanne Agersnap (SF):

Jeg vil gerne takke for ministerens redegørelse, som jeg synes klart viste, at der stadig væk er væsentlige udeståender og 

udfordringer på mange områder i samarbejdet, men at den grundlæggende holdning også er, at det er vigtigt, at vi fortsætter

forhandlingsstrategien.

I SF undrer vi os over, at forespørgerne - i hvert fald sådan som forespørgslen er formuleret - kun er interesserede i forholdet

mellem islamiske og sekulære kræfter. Det, som vi synes er det særlig interessante, er forholdet mellem de demokratiske 

og de udemokratiske kræfter, herunder forholdet til mindretal, bl.a. kurderne, hvor det er vigtigt, at vi får en udvikling mod et 

mere pluralistisk demokrati.

Det er vigtigt, at EU fortsætter forhandlingerne med optagelse for øje, fordi det bl.a. er på den måde, vi får fremmet 

udviklingen mod det pluralistiske demokrati og mindretalsbeskyttelse, og fordi det er vigtigt for både EU og Tyrkiet at få 

styrket samarbejdet og i sidste ende nå frem til optagelse.

SF støtter de rammer for optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet, som vi vedtog tilbage i 2006. Her konstaterede 

Folketinget, at forhandlingerne med Tyrkiet er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på forhånd, men at målet dels er 

optagelse, dels at Tyrkiet skal opfylde de samme krav som alle andre nye medlemslande, herunder Københavnerkriterierne.

De seneste år er den positive reformproces, som blev startet i Tyrkiet i 2003, gået i stå. Det er vigtigt, at vi fortsætter med 

at presse på og få Tyrkiet tilbage på reformsporet, få bremset den øgede polarisering i det tyrkiske samfund og sikret 

pluralisme og mindretalsrettigheder. De demokratiske kræfter vokser i Tyrkiet, og de kræfter skal vi støtte ved at fortsætte 

forhandlingerne med optagelse som mål.

Ministeren nævnte, at et af problemerne i forhandlingerne med Tyrkiet er manglende accept af Ankaraprotokollen, altså at 

Tyrkiet ikke kan acceptere toldunion og transport- og havnesamarbejde med Cypern. Forholdet til Cypern og Grækenland 

fortsætter med at spænde ben for optagelsesforhandlingerne, og vi mener, at EU har en stor del af ansvaret for den 

hårdknude, forhandlingerne er havnet i. Den tyrkiske premierminister accepterede i sin tid FN's plan for en løsning af 

konflikten på Cypern, men græsk-cyprioterne forkastede planen. Alligevel valgte man at optage et delt Cypern i EU, og det 

er nu en af barriererne i forhandlingerne.

Det er vigtigt at holde fast i, at udsigten til EU-medlemskab giver den tyrkiske befolkning tro på fremtiden. Men både EU’s 

vaklen og de nyere processer i Tyrkiet har været med til at sætte reformprocessen i Tyrkiet i stå, og det er uheldigt for 

begge parter ud fra både et sikkerhedspolitisk, kulturelt og demokratisk synspunkt. Vi har brug for Tyrkiet som bindeled til 

Mellemøsten, til konstruktiv dialog med Tyrkiets moderate islam og til at skabe robust økonomi og velfærd i Europa. Tyrkiet

har allerede siden 1963 haft privilegeret medlemskab af først EF og nu EU, så man kan jo ikke tilbyde Tyrkiet en 

mellemting. Nu er det fuldt medlemskab, vi forhandler om.

SF støtter flertallets forslag til vedtagelse, som jo ikke er en genopfindelse af den dybe tallerken, men fastholder os ved den

vedtagelse, der blev vedtaget i maj 2006.
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Kl.13:36  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Der er et par korte bemærkninger, og den første er fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:36  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Fru Hanne Agersnap nævnte jo mange spændende emner i sit indlæg, og jeg vil bare stille spørgsmål til ét område.

Fru Hanne Agersnap nævnte forsøget på at genforene Cypern, altså få afsluttet den ulovlige besættelse at Nordcypern 

siden 1974 og genforene den med den græsk-cypriotiske del. Jeg forstår det sådan, at SF synes, det ville være 

fuldstændig naturligt, hvis græsk-cyprioterne skulle overdrage den besatte del af landet til tyrkerne. Det var i hvert fald 

sådan, jeg udlagde det, og kan fru Hanne Agersnap sige noget om, hvad det er for nogle dele af aftalen, hun finder er særlig

fornuftige?

Det er jo velkendt, at græsk-cyprioterne syntes, det var træls, at de skulle dele deres nationalbankreserver, og at det var 

træls, at man skulle have en fælles beslutningsprocedure, som gjorde, at hver del af øen ville få lige 

beslutningskompetence ved ny lovgivning, og at man skulle dele præsidentmagten og alle de ting. Men kunne fru Hanne 

Agersnap prøve at uddybe, hvordan hun ser på nogle af de elementer i aftalen, som hun åbenbart mener er så fantastisk?
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.

  

52

Kl.13:38  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg mener, det er vigtigt, at den løsning af Cypernproblemet i FN-regi, der blev forsøgt, bliver fastholdt, så problemet ikke 

fortsat er en barriere for udviklingen af EU. Jeg kender ikke historien så godt, at jeg kan sige, hvad forsøget præcis faldt på,

men det er uheldigt, at processen ikke er genoptaget, så vi får forhandlingerne i FN-regi og får løst problemerne, for det vil 

fortsat være en barriere for Tyrkiets optagelse, hvis samarbejdet med Cypern bliver blokeret.

  

53

Kl.13:38  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jamen forstå mig ret. Jeg kan sagtens forstå, at man som socialist kan have den tilgang til spørgsmålet, at når halvdelen af

et land bliver besat af fremmede tropper, er det selvfølgelig de besatte, som udgør problemet. Det er jo et velkendt 

socialistisk synspunkt, vi har set det siden 1917 og frem til 1989 som et ganske anerkendt dogme, men jeg er bare 

overrasket over at se, at vi også i hr. Villy Søvndals nyreformerede socialistparti finder denne relativt totalitære tilgang til 

folkeretten. Men lad det ligge.

Et andet spørgsmål, som jeg synes det må være centralt for SF at svare på, er spørgsmålet om den folkelige deltagelse. Vi

har jo flere gange hørt folk fra SF insinuere, at man er tilhænger af folkeafstemninger, f.eks. forud for Lissabontraktaten, så 

derfor vil jeg gerne høre, om SF støtter Dansk Folkepartis forslag om, at uanset hvordan man kommer videre med 

forhandlingerne med Tyrkiet - men at man ønsker det - kan processen ikke afsluttes, i hvert fald ikke i Danmark, uden at 

danskerne høres ved en folkeafstemning. Er det et forslag, som socialisterne kan støtte?
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Kl.13:39  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:39  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Det kan vi ikke støtte, for det er ikke alle spørgsmål, der egner sig til en folkeafstemning. Forhold, der angår danskere, kan 

egne sig, men et EU-spørgsmål om optagelse af et nyt land egner sig ikke til en folkeafstemning. Vi mener, at det at sikre,

at Københavnerkriterierne opfyldes, er meget mere egnet som grundlag for beslutning om en optagelse.
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Kl.13:40  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe for en kort bemærkning.
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Kl.13:40  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Når man selv opfinder de historiske problemstillinger, man skal diskutere, så går det hele jo meget nemmere. Fru Hanne 

Agersnap undrede sig over, at hr. Morten Messerschmidt kun skelnede mellem sekulære og islamiske kræfter og ikke 

mellem demokratiske og udemokratiske kræfter. Jamen det er jo, fordi tyrkerne selv gør det. Det er jo sådan, de selv ser på

det, uanset på hvilken side af gærdet de står. Kemal Atatürk ville i 1920'erne skabe en sekulær nationalstat, hvilket er 

noget højest uislamisk. Og nu går det den modsatte vej. Nu vil Erdogan og Gül skabe en islamisk stat.

Men det er jo den modsætning, der tæller i Tyrkiet. Kemal Atatürk var så vist ikke nogen mønsterdemokrat, men den 

sekulære stat var hans hjertebarn. Men det, tyrkerne finder grundvæsentligt i den her sammenhæng, synes fru Hanne 

Agersnap altså er ligegyldigt.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Ja, for os er de vigtigste principper hensynet til, om det er demokratisk eller udemokratisk. Jeg anerkender, at 

diskussionen måske går på en anden led i Tyrkiet, men samtidig er der både demokratiske og udemokratiske tendenser på

begge sider, både i de islamiske bevægelser og i de sekulære bevægelser. Så jeg mener, at vi, hvis vi skal vurdere 

udviklingen i Tyrkiet, skal vurdere styrken af de demokratiske processer på begge sider.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jamen er det ikke faldet fru Hanne Agersnap ind, at der er en sammenhæng, som simpelt hen går på, at den sekulære 

nationalstat i modsætning til den religiøse stat er en forudsætning for demokratiet, og at når Tyrkiet i øjeblikket bevæger 

sig, ikke gradvist, men faktisk efterhånden i fuld galop imod en øget islamisering, så bevæger Tyrkiet sig faktisk dermed 

automatisk væk fra demokratiet?
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Nej, det er den sammenhæng, jeg ikke accepterer. Jeg mener, at det, der er vigtigt, er, at vi ser på de demokratiske 

kræfter, hvad enten de er islamiske eller sekulære, og vurderer styrken af de demokratiske kræfter. I den sekulære 

bevægelse er der udemokratiske kræfter, ligesom der er i den islamiske bevægelse.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Martin Henriksen for en kort bemærkning.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Martin Henriksen (DF):

Tak. Det var, fordi jeg bemærkede, at fru Hanne Agersnap sagde, at det her spørgsmål ikke egnede sig til en 

folkeafstemning i Danmark, fordi det ikke havde indflydelse på danske forhold. Men der vil jeg bare høre, om ikke fru Hanne 

Agersnap altså godt kan se, at det alligevel har det. For hvis vi kigger på den udvidelse, der har fundet sted imod øst, så 

har den jo eksempelvis medført en indvandring til Danmark fra de østeuropæiske lande. Derfor er det jo også nærliggende 

at tro, at såfremt Tyrkiet kom med i EU, ville det også medføre en øget tyrkisk indvandring til Danmark.

Jeg vil bare høre, om det ikke kunne give anledning til, at man så ville mene, at det også var et forhold, som danske 

vælgere kunne få lov til at tage stilling til.
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Kl.13:43  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:43  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

I sidste instans har alle internationale spørgsmål og samarbejder, Danmark indgår i, vel relevans for forhold i Danmark. Men

det er et spørgsmål om, hvorvidt det er af den karakter, at alle betingelserne og forudsætningerne omkring optagelse vil 

kunne forklares i Danmark. En folkeafstemning om det her spørgsmål i Danmark vil hurtigt blive en folkeafstemning for eller 

imod EU, og det ville være svært at fastholde fokus, når fokus er på optagelse af et andet land.
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Kl.13:44  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Martin Henriksen.
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Kl.13:44  
Kort bemærkning

Martin Henriksen (DF):

Der er jeg uenig. Jeg tror ikke, at en folkeafstemning i Danmark vil blive til et spørgsmål om for eller imod EU. Jeg tror, at 

det vil være en folkeafstemning for eller imod risikoen for en stor tyrkisk indvandring til Danmark. Det er jo meget reelt at 

spørge danskerne om det. Det synes jeg da i hvert fald det er, for Tyrkiet er et stort land, og kommer Tyrkiet med i EU, vil 

det få meget indflydelse, fordi det er et stort land. Qua sin befolkningssammensætning og sin størrelse vil det få meget 

indflydelse, specielt hvis Lissabontraktaten bliver vedtaget.

Derfor har det jo dels stor indflydelse på det, som man politisk beslutter i EU, som har konsekvens for Danmark, og dels vil

det også have effekt, hvis Tyrkiet f.eks. kom med i Schengen - fri bevægelighed ind over grænserne; at man kommer ind og

får fuld gavn af den fri bevægelighed. Det vil jo i den grad være et spørgsmål, om danskerne tør løbe risikoen for en stor 

tyrkisk indvandring til Danmark.

Hvis Socialistisk Folkeparti ikke mener, at der er noget at være bekymret for, kan man vel godt gå ud og argumentere for 

eller imod de synspunkter, man har, og så lade det være op til vælgerne i sidste ende at beslutte, om de synes, det er den 

rigtige vej at gå eller ej.
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Kl.13:45  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:45  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg vil godt sige, at vi ikke er bange for vælgerne. Vi kan sagtens gå ud og argumentere, men problemet er, om vi får en 

debat, der afspejler det afstemningstema, der bliver. For det kan blive sådan en trussel om en kæmpe indvandring, altså 

forskellige vurderinger af fremtiden, som vil være svære for befolkningen at vurdere på baggrund af sådan en 

optagelsestekst. F.eks. gælder det for de lande, vi senest har optaget, at Schengen jo er udskudt, og at der er betingelser 

kombineret med optagelserne. Det vil blive svært at vurdere, og så vil det blive sådan en slags: »hvem tror det ene, hvem 

tror det andet-kampagne.« Den kan være svær at få til at blive frugtbar.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Søren Krarup for en kort bemærkning.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg havde i søndags den spændende oplevelse at være inviteret til et møde hos Radikal Ungdom, hvor jeg diskuterede 

forsvarspolitik med hr. Morten Helveg Petersen. Det var meget hyggeligt og fredeligt, men på et tidspunkt kom vi naturligvis 

til at tale en del om Afghanistan, dvs. om muligheden for at Danmark med sin indsats dér kunne skabe et demokrati, hvad 

jeg betvivlede. Jeg får lyst til i forlængelse af det, fru Hanne Agersnap har sagt hidtil, at spørge hende: Vil fru Hanne 

Agersnap fortælle mig, om der findes noget muslimsk demokrati i denne verden?
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg kan ikke stå her på talerstolen og i tankerne gennemgå alle lande, men det kan godt være, at Tyrkiet er det nærmeste,

vi kommer. Jeg må indrømme, at jeg ikke lige kan få tænkt det igennem i denne pressede situation.
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Kl.13:47  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Søren Krarup.
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Kl.13:47  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Så vil jeg være så fræk at fortsætte med den spændende debat med de radikale unge mennesker, for der blev Tyrkiet 

nemlig også nævnt som eksempel på et demokrati, og der var jeg altså også så fræk at spørge dem: Kender I noget til 

Kemal Atatürk? Kender I noget til det, han foretog med Tyrkiet i 1923? Det var nemlig nok, kan man sige, et sekulært 

styre, men det var et militærdiktatur, dvs. at der var en ophævelse af enhver form for demokrati. Det havde aldrig eksisteret i

Tyrkiet, og det kom i hvert fald ikke til at eksistere i 1923. Og det eksisterer jo for så vidt heller ikke i dag.

Forholdet er jo, at 98 pct. af Tyrkiets befolkning er muslimer, og dog skal de af militærdiktaturet hensættes i en tilstand, 

hvor de ikke må have lov til at udtrykke det. Vil fru Hanne Agersnap ikke give mig ret i, at Tyrkiet heller ikke er noget som 

helst eksempel på et demokrati?
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Det er i hvert fald ikke et demokrati, som jeg ønsker det. Der mangler pluralisme, der mangler ytringsfrihed, 

menneskerettigheder; der er en masse problemer, som bl.a. er nogle af dem, man sætter op i processen og i debatterne 

med EU-Kommissionen med henblik på optagelse, sådan at Tyrkiet netop kan udvikle sig til det pluralistiske demokrati, 

som medlemsstaterne i EU er.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så har hr. Per Clausen bedt om en kort bemærkning.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Per Clausen (EL):

Jeg vil bare spørge fru Hanne Agersnap, om hun ikke er enig med mig i, at forsøget på at opstille en hovedmodsætning 

mellem de sekulære og de islamistiske i forhold til Tyrkiet jo netop skygger for den interessante debat, hr. Søren Krarup 

prøvede at rejse her til sidst, nemlig om, hvorvidt der foregår en demokratisk udvikling eller ej i Tyrkiet? Det, vi burde 

diskutere og interessere os for, burde jo være, hvordan vi udviklede demokratiet, hjalp de demokratiske kræfter i Tyrkiet 

med at udvikle demokratiet.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jo, og mange tak til spørgeren, fordi han formulerer det så pænt. Jeg prøvede netop at sige, at jeg synes, vi skal fokusere 

på, hvor de demokratiske bevægelser, de demokratiske holdninger er i Tyrkiet, og ikke på, hvor de islamiske og sekulære 

bevægelser er.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Næste ordfører er fru Helle Sjelle fra De Konservative.
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Kl.13:49  
Ordfører

(Ordfører)

Helle Sjelle (KF):

Det er jo ikke første og det er nok heller ikke sidste gang, vi på foranledning af Dansk Folkeparti skal diskutere et eventuelt 

tyrkisk medlemskab af EU. Der skal jo holdes liv i valgkampen, i hvert fald frem til juni måned, hvor der er valg til Europa-

Parlamentet. Men så kan man i hvert fald håbe, at det i det mindste stilner af derefter.

Jeg skal så også endnu en gang takke for anledningen til at gøre rede for Det Konservative Folkepartis holdning til den her 

sag.

I 2005 indledte EU optagelsesforhandlinger med Tyrkiet. Forud var gået mange års forberedelser og reformer i Tyrkiet, der 

ansøgte om medlemskab af EF allerede i 1987. Reformarbejdet går dog endnu flere år tilbage. Allerede i 1963 underskrev 

de seks EF-lande og Tyrkiet Ankaraaftalen. Den betød, at Tyrkiet skulle tilpasse sig EU’s indre marked, bl.a. ved at 

tyrkiske arbejdstagere under bestemte vilkår fik lov til at arbejde i de daværende EF-lande. Tyrkiet har altså længe 

orienteret sig mod EF og nu mod EU, hvilket har været årsag til betydelige ændringer af det tyrkiske samfund. Det er også 

sket i løbet af de her år.

Men der er slet ikke for os Konservative nogen tvivl om, at der endnu er langt igen for Tyrkiet. Københavnskriterierne er det 

væsentligste grundlag, som Kommissionen løbende vurderer Tyrkiet ud fra. Helt overordnet er der tre kriterier, nemlig det 

politiske, det økonomiske og kriteriet om overtagelse af EU’s samlede regelsæt. Det politiske kriterium kræver demokrati, 

retsstat, menneskerettigheder og beskyttelse af mindretal. Som nævnt af udenrigsministeren tidligere vurderer 

Kommissionen, at Tyrkiet i tilstrækkelig grad opfylder det kriterium. Alligevel er der dog i høj grad - og det vil jeg gerne slå 

fast - plads til forbedringer. Ytringsfrihed og religionsfrihed er gode eksempler på rettigheder, som endnu ikke beskyttes 

kompromisløst i det tyrkiske samfund. Det vil kræve en holdningsændring, som EU kan være med til at fremme.

I 2006 har EU også kritiseret Tyrkiet for ikke at leve op til det økonomiske kriterium. Det skyldtes stridighederne om 

Cypern, der har fået Tyrkiet til ikke at udvide toldunionen med EU til også at omfatte de nye medlemslande. EU’s kritik er 

ikke blot snak, men er blevet fulgt op af sanktioner. Dele af optagelsesforhandlingerne er simpelt hen stoppet, indtil EU i år 

vil genoverveje dem.

Det er altså efter vores opfattelse indlysende, at Tyrkiet mangler at levere en lang række resultater, før et medlemskab kan 

komme på tale. De mange år, Tyrkiet allerede har ventet, viser med al ønskelig klarhed, at EU ikke giver ved dørene. Ingen 

ønsker at forbarme sig over Tyrkiet, blot fordi landet har ventet længe. Jeg kan derfor heller ikke helt forstå Dansk 

Folkepartis store bekymring for forhandlingerne med EU. Tror Dansk Folkeparti virkelig, at Tyrkiet bliver lukket ind, før de 

lever op til Københavnskriterierne, bare fordi Tyrkiet skal med?

Som udenrigsministeren allerede tidligere har påtalt, vil Tyrkiet være et helt anderledes og vestligt samfund, hvis det på et 

tidspunkt til punkt og prikke opfylder de her krav. I Det Konservative Folkeparti bakker vi derfor fuldt op om regeringens og 

folketingsflertallets åbne og afventende holdning til optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet. Vi kan ikke på forhånd 

forudsige, hvorvidt landet på et tidspunkt ude i fremtiden vil leve op til EU’s fornuftige og nødvendige kriterier. Til gengæld 

kan vi sige, at Tyrkiet lige nu - lige nu, hvor vi står her - er et godt stykke fra at leve op til de kriterier og dermed også et 

godt stykke fra medlemskab af EU. Vi ønsker naturligvis ikke i Det Konservative Folkeparti - og det vil jeg gerne 

understrege - at Tyrkiet bliver medlem af EU, før landet er klar til EU og EU er klar til Tyrkiet. 
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Kl.13:53  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:53  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg synes, at det er meget skarpsindigt lige til sidst at få slået fast, at Tyrkiet ikke kan blive medlem af EU, før Tyrkiet er 

klar! Jeg går ud fra, at det må være et krav, der gælder for alle europæiske lande, ellers ville der i hvert fald være noget 

mærkeligt over det, og derfor er det måske i virkeligheden også lidt overflødigt at gentage det og gøre det til et så 

gennemgående argument i hele sin retorik.

Jeg tror så aldrig, at Tyrkiet bliver medlem, fordi Tyrkiet i øjeblikket bevæger sig i den helt gale retning. Landet er i gang 

med en islamisering fra top til bund, og det er i virkeligheden det, der er det dybt bekymrende, for hvordan reagerer Tyrkiet 

på de forhandlinger, der i øjeblikket finder sted? Sagen er jo den, at hvis man orienterer sig i de tyrkiske medier, i den 

tyrkiske debat, kan man se, at de krav, som EU stiller til Tyrkiet med hensyn til ligestilling, menneskerettigheder, 

demokrati, ytringsfrihed osv., helt generelt for mange tyrkere virker som en rød klud i ansigtet. De betragter det nærmest 

som en fornærmelse mod den nationale stolthed.

Derfor er spørgsmålet ikke så meget, om Tyrkiet nogen sinde bliver medlem - det tror jeg faktisk aldrig nogen sinde sker - 

men derimod, hvilken skadevirkning det har på samarbejdet og naboskabet mellem EU og Tyrkiet, at man bliver ved med at

bilde folk ind, at de kan få noget, som de tydeligvis ikke selv vil levere det nødvendige for at gøre sig klar til at få.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Helle Sjelle (KF):

Det er åbenbart overhovedet ikke overflødigt, at vi skal gentage det gang på gang, for det lader jo ikke til, at Dansk 

Folkeparti har forstået budskabet, men vi gentager det gerne en gang til: Vi mener ikke, at Tyrkiet skal være medlem af 

EU, før Tyrkiet er klar til EU, og før EU er klar til Tyrkiet. Det vil sige, at Tyrkiet skal leve op til de krav, der bliver stillet. Det 

er det, der er budskabet herfra, og det vil det også være de næste gange, Dansk Folkeparti rejser de her debatter om 

Tyrkiets udvikling.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg er ked af at have stillet et spørgsmål uden for det på forhånd skrevne manuskript, men jeg vil alligevel gerne gentage 

det.

Lad os nu lade være med at fokusere på, om Tyrkiet kommer med eller ej. Lad os nu fokusere på, hvilken betydning det har

for Tyrkiet, at man bliver ved med at sige til tyrkerne, at de på et eller andet tidspunkt, når de opfylder kriterierne, kommer 

med, og at man så bliver ved med at komme med nye kriterier. Lad os prøve at fokusere på, hvordan det bliver modtaget i 

den tyrkiske offentlighed og den tyrkiske debat, at man hele tiden stiller krav, som jo i hvert fald i forhold til kønnenes 

ligestilling, demokrati, ytringsfrihed - i parentes bemærket Muhammedtegninger - og en lang række andre ting bliver 

betragtet som en fornærmelse, altså som noget, der gør, at de bevæger sig længere væk fra EU. Er det noget, der fremmer

den broderlighed imellem Danmark og EU og Tyrkiet, som Det Konservative Folkeparti og sådan set også Dansk Folkeparti

gerne vil have, eller er det i virkeligheden noget, der gør, at parterne rykker længere væk fra hinanden?

Jeg håber, at fru Helle Sjelle kan bevæge sig lidt ud over det, hun sagde i sin ordførertale, og også svare på det, som jeg 

spørger om.
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Kl.13:56  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:56  
Kort bemærkning

Helle Sjelle (KF):

Det kan nogle gange være lidt svært, fordi spørgsmålene går i alle mulige og umulige retninger, men jeg skal dog gøre mit 

bedste.

Jeg synes bestemt ikke, at EU skal lade være med at stille krav eller stille Tyrkiet i udsigt, at de eventuelt på et tidspunkt 

kan blive medlem. Jeg synes bare også, at det er nødvendigt og væsentligt at sige til Tyrkiet: Der er nogle krav, som I bliver

nødt til at leve op til, og de krav slækker vi ikke på, heller ikke selv om I synes, at det er nogle besværlige krav; hvis I vil 

være med i det her fællesskab, så er der nogle krav, som I er nødt til at leve op til.

Hvis Tyrkiet, og det synes jeg da er væsentligt, vælger at sige, at de ikke vil leve op til kravene og ikke vil være med, er det 

jo Tyrkiets valg. Det er jo ikke sådan, at vi fra EU siger, at vi under alle omstændigheder vil have Tyrkiet med. Det er da i 

høj grad også op til dem selv, om de ønsker at leve op til de krav.
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Kl.13:57  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Næste ordfører er hr. Niels Helveg Petersen, Radikale.
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Kl.13:57  
Ordfører

(Ordfører)

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg vil gerne starte med at sige tak til udenrigsministeren. Jeg var meget enig i de betragtninger, som udenrigsministeren 

fremførte. Og lad mig sige med det samme, at jeg og Det Radikale Venstre selvfølgelig kan stemme for det af hr. Michael 

Aastrup Jensen fremsatte forslag til vedtagelse, som er genbrug, men som jo på en udmærket måde stadig væk er rigtigt.

Det er sagt hele vejen igennem i denne debat: Tyrkiet opfylder i dag ikke betingelserne for medlemskab. Tyrkiet opfylder 

ikke Københavnskriterierne, og det ved tyrkerne godt selv; det ved man selvfølgelig, det ved vi i EU. Og først når Tyrkiet 

opfylder Københavnskriterierne, kan der blive tale om medlemskab. Det vil sige, at det Tyrkiet, der engang bliver medlem, er

et andet Tyrkiet end det, vi kender i dag.

Så vil jeg føje til, at man jo ikke altid skal se vanskelighederne. Man skal også se mulighederne, og man skal ikke mindst 

se på de muligheder, der ligger i et tyrkisk medlemskab i forhold til at stabilisere et af de mest urolige hjørner i verden. Et 

Tyrkiet, der opfylder Københavnskriterierne, er medlem af EU og er medlem af NATO, kan have en i høj grad stabiliserende 

rolle at spille i dette urolige hjørne af verden. Bl.a. kan det også have betydning for udviklingen i Mellemøsten, da Tyrkiet jo 

traditionelt, på trods af at det altså overvejende er et muslimsk land, har et rigtig godt forhold til Israel.

Perspektivet om EU-medlemskab er en stor støtte til de kræfter i Tyrkiet, der ønsker demokratisering og ønsker 

modernisering af det tyrkiske samfund. At smække døren i for Tyrkiet ville have meget negative følger for den politiske, 

demokratiske udvikling i Tyrkiet, det er jeg helt overbevist om. Og lad mig så sige, at vi aldrig her i Danmark har afholdt 

folkeafstemninger, når vi skulle optage nye medlemmer i EU, og det synes jeg heller ikke kan komme på tale, når det 

drejer sig om Tyrkiet.

Så undrede jeg mig over en enkelt bemærkning fra hr. Jesper Langballe i debattens forløb. Hr. Jesper Langballe sagde, at 

historien bevæger sig langsomt. Jeg må altså sige, at min oplevelse af historiens gang inden for de sidste 18 år, siden 

1990, ikke er, at historien har bevæget sig langsomt, men at historien har bevæget sig utrolig hurtigt. Især når det drejer 

sig om udvidelse af de vesteuropæiske institutioner, især når det drejer sig om udvidelsen af EU og udvidelsen af NATO, 

har vi igennem de sidste 18 år oplevet en revolutionær udvikling i Europa. Europa ser i dag fuldstændig anderledes ud, end 

det gjorde i 1990, da kommunismen brød sammen, så jeg undrede mig lidt over den, synes jeg, historieløse betragtning.
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Kl.14:01  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.14:01  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Hr. Helveg Petersen omtalte den positive udvikling i Tyrkiet, som den igangværende optagelsesproces har afstedkommet. 

Der vil jeg bare gerne spørge, om hr. Niels Helveg Petersen betragter det som entydigt positivt for det tyrkiske demokrati, at

det parti, AKP, hvis program og ledelse er blevet kendt i strid med forfatningens sekulariseringsprincipper, tordner frem. 

Ved de seneste valg, parlamentsvalg, præsidentvalg og forventelig også på søndag til lokalvalg, har det pågældende parti 

vundet mere og mere terræn. Og når partiet samtidig altså ved forfatningsdomstolen er blevet kendt i strid med de 

demokratiske grundprincipper i Tyrkiet selv, er det så udtryk for, at Tyrkiet bevæger sig i den rigtige retning?
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Kl.14:02  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:02  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg sagde faktisk ikke noget om den positive udvikling i Tyrkiet. Jeg sagde, at det ville være et tilbageslag for de 

progressive kræfter i Tyrkiet, hvis EU smækkede døren i for næsen af Tyrkiet. Det var det, jeg sagde.

Udviklingen i Tyrkiet er ikke entydigt gået i den rigtige retning. Der sker mange ting i Tyrkiet, som er positive, og ikke 

mindst skal vi være opmærksomme på, at tyrkisk økonomi altså er en meget, meget stærk og meget levende økonomi, der

jo helt og fuldt lever op til de krav, man økonomisk set kan stille til et medlem af EU.

Men det er ikke entydigt positivt. Der er store spændinger i Tyrkiet, og der er undertiden tilbageslag. Jeg kan jo bare ikke 

se, at det skulle være noget specielt tilbageslag, at den tyrkiske højesteret blander sig i det her og siger, hvad de mener 

om regeringspartiet. Det er da tværtimod et udtryk for en vis styrke, for demokratisk styrke, at der er en domstol, der kan 

gå på tværs af den siddende regering. Det er jo et princip, vi jo altså også hylder i Danmark, selv om det ikke står i den 

danske grundlov.
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Kl.14:03  
Kort bemærkning
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Folketinget, Christiansborg
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F 24  Om udviklingen i Tyrkiet

Af Morten Messerschmidt (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Peter

Skaarup (DF)

Til udenrigsministeren

Per Stig Møller (KF)

Samling:  2008-09

Status:  Foretaget

 

Vis alle indlæg
Ordførertaler

Forhandlinger

Møde nr.70, torsdag 26.03.2009

Vil udenrigsministeren redegøre for den aktuelle udvikling i Tyrkiet, herunder de interne kampe mellem den islamiske regering og de 

sekulære kræfter, og i det lys give sin vurdering af, om udenrigsministeren finder, at Tyrkiet bevæger sig i retning af eller væk fra EU?

Vis oversigt over samtlige taler

0

  
Kort bemærkning

Det næste punkt på dagsordenen er:

13) Forespørgsel nr. F 24:

Forespørgsel til udenrigsministeren:

Vil udenrigsministeren redegøre for den aktuelle udvikling i Tyrkiet, herunder de interne kampe mellem den islamiske 

regering og de sekulære kræfter, og i det lys give sin vurdering af, om udenrigsministeren finder, at Tyrkiet bevæger sig i 

retning af eller væk fra EU?

Af Morten Messerschmidt (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard 

(DF) og Peter Skaarup (DF).

(Anmeldelse 13.01.2009. Fremme 20.01.2009).
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Kl.11:43  
Kort bemærkning

Formanden:

Den første, der får ordet, er hr. Morten Messerschmidt som ordfører for forespørgerne for at begrunde forespørgslen. 

Værsgo.
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Kl.11:43  
Kort bemærkning

Begrundelse

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand. Efter at have gennemgået nogle af de fatale konsekvenser af allerede gennemførte udvidelser vender vi altså 

blikket imod en af de nok mest opsigtsvækkende forhandlinger, som i øjeblikket pågår med et land, som ønsker 

medlemskab af EU, nemlig Tyrkiet. Jeg og Dansk Folkeparti er af den opfattelse, at det fra starten af har været en fatal 

misforståelse overhovedet at indlade sig på optagelsesforhandlinger med et land, der kulturelt, politisk, historisk og på 

mange andre områder afviger så mærkbart fra kernelandene, fra medlemslandene i EU, at vi nærmest dagligt oplever 

forskellene, konflikterne, problemerne ved at skulle få to så forskellige størrelser til overhovedet at passe sammen, og at det

i virkeligheden i højere grad fører til, at de to parter så at sige flytter sig bort fra hinanden, end det, der oprindelig var tanken:

at man skulle forsøge at forene.

Vi har et godt samarbejde med Tyrkiet i Europarådet og i NATO og i andre sammenhænge, men de fleste vil efterhånden 

kunne se, at det, der foregår i øjeblikket i Tyrkiet, er en regulær islamisering, hvor AK-partiet med premierminister Erdogan 

og præsident Gül i spidsen område for område - undervisningssektoren, administrationen, justitsvæsenet og en lang række

andre sektorer - er i gang med en islamisering af landet, som hverken er til Tyrkiets fordel eller til EU’s fordel. Det er derfor 

vores opfattelse, dels at vi i Folketinget løbende skal have en debat om, hvordan udviklingen i Tyrkiet nu engang er, dels at 

regeringen bør tilsikre, at uanset hvad der sker, vil Tyrkiet aldrig kunne blive medlem af EU, uden at danskerne bliver spurgt 

ved en folkeafstemning, dels at man skal overveje, om det overhovedet er fornuftigt i forhold til relationen Tyrkiet og EU 

imellem at fortsætte med forhandlingerne.

Det er på den baggrund, at vi ønsker den her forespørgsel.

  

3

Kl.11:45  
Kort bemærkning

Formanden:

Ja tak. Så er det udenrigsministeren til besvarelse.
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Kl.11:46  
Ordfører

Besvarelse

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

EU har haft optagelsesforhandlinger med Tyrkiet siden 2005. Reformtempoet i landet har været svingende - det er der ingen

grund til at lægge skjul på - men den tyrkiske regering har som sin erklærede målsætning at tilnærme Tyrkiet EU og EU's 

standarder. Det vil jo selvsagt være i både EU's og Danmarks interesse, så det er en proces, som vi støtter.

Ifølge den tyrkiske forfatning er Tyrkiet et sekulært samfund med en klar adskillelse mellem stat og religion. 

Regeringspartiet, AKP, har islamiske rødder, men det afviser selv at være islamisk orienteret. Det er sandt, at der i det 

tyrkiske samfund er kredse, der frygter, at AKP-regeringen bevæger landet væk fra princippet om adskillelse af stat og 

religion. AKP lægger selv vægt på, at Tyrkiets strategiske orientering er mod Europa, og partiet har, siden det kom til 

magten i 2002, arbejdet for landets tilnærmelse til EU. Det registrerede vi jo navnlig i perioden fra 2002 til udgangen af 

2005, hvor reformtempoet var særlig højt.

AKP fik ved det seneste valg i 2007 cirka 46 pct. af stemmerne, og partiet fortsatte på det grundlag med at have 

regeringsansvaret. Desuagtet har domstolene været opmærksomme på AKP's islamiske rødder for at sikre, at Tyrkiet 

forbliver sekulært. Sidste år behandledes således en sag imod AKP, og den meget omtalte lukningssag mod AKP kostede

jo rent faktisk meget politisk energi og opmærksomhed og satte reformtempoet ned i forhold til det, som EU forlangte.

Men sagen blev afsluttet i 2008, ved at den tyrkiske forfatningsdomstol konkluderede, at AKP havde været centrum for 

antisekulære aktiviteter, men domstolene undlod at skride til lukning at partiet. Sagen tydeliggjorde konflikten mellem stat 

og religion i det tyrkiske samfund, og den satte som sagt reformprocessen i stå i en lang periode. Og så vil jeg selvfølgelig 

gerne tilføje, som jeg også sagde dengang, at partilukninger i et demokrati bør være noget ganske exceptionelt og være i 

overensstemmelse med Venedigkriterierne, som Europarådet jo arbejder med. Siden lukningssagen i 2008 har valgkampen 

op til lokalvalget den 29. marts 2009 igen afledt opmærksomheden noget fra EU-processen.

Grundlaget for EU's optagelsesforhandlinger med Tyrkiet er som bekendt Københavnskriterierne og den opstrammede 

forhandlingsramme, som er fastlagt af Rådet for Den Europæiske Union. Den danske holdning til optagelsesforhandlinger 

med Tyrkiet er klar, og den har jo også et bredt flertal i Folketinget bag sig og blev bekræftet den 2. maj 2006. 

Målsætningen er et tyrkisk medlemskab af EU, men forhandlingerne er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på 

forhånd, og hvor der også skal tages hensyn til EU's evne til at optage nye medlemmer på det tidspunkt, hvor beslutningen 

skal træffes. Tyrkiet kan først blive medlem af EU, når alle betingelser for medlemskab er opfyldt og EU altså er klar.

Europa-Kommissionen konkluderede i den seneste fremskridtsrapport for Tyrkiet fra november 2008, at landet har forbedret 

sin evne til at leve op til forpligtelserne ved et EU-medlemskab. Tyrkiet opfylder fortsat, siger Kommissionen, i tilstrækkelig 

grad det politiske Københavnskriterium.

Der er sket visse fremskridt i forhold til ytringsfriheden, bl.a. gennem en ændring af artikel 301 i straffeloven, og forholdene 

for de ikkemuslimske trossamfund er forbedret gennem vedtagelse af lov om stiftelser, men implementeringen af 

reformtiltagene halter desværre bagefter i flere tilfælde.

På det udenrigspolitiske område fremhævede Kommissionen i øvrigt Tyrkiets aktive rolle i særlig Mellemøsten og 

Kaukasus, hvor der jo er bevægelse i positiv retning.

EU-Kommissionen peger på, at en væsentlig udfordring for Tyrkiet er at få gennemført en forfatningsreform og en reform af 

justitsvæsenet. Derudover skal Tyrkiet fremme menneskerettighederne, bl.a. ytringsfriheden og religionsfriheden, og den 

civile kontrol med militæret skal styrkes.

Tyrkiet lever desuden endnu ikke op til sine forpligtelser i henhold til den såkaldte Ankaraprotokol. Den protokol udvider sin 

toldunion mellem EU og Tyrkiet til også at omfatte de nye EU-medlemslande, herunder Cypern. Tyrkiet har endnu ikke 

ophævet sine restriktioner på transport- og havnefaciliteter i forhold til Cypern. EU blev i 2006 enig om, at dette skulle have 

konsekvenser, og det blev bl.a. besluttet, at 8 ud af de 35 forhandlingskapitler skulle fastfryses. EU vil tage spørgsmålet om

Ankaraprotokollen op til fornyet overvejelse til efteråret 2009. Tyrkiet modsætter sig gennemførelse af Ankaraprotokollens 

forpligtelser, fordi de ikke ønsker at tage et skridt, som de mener kan tolkes som en de facto tyrkisk anerkendelse af 

republikken Cypern.

I den seneste tid er der sket både fremskridt og tilbageskridt. Et helt nyt og positivt fremskridt er åbningen af en ny kurdisk 

tv-kanal på nationalt tv, TRT 6. Men på andre punkter er der i 2008 efter alt at dømme sket tilbageskridt, f.eks. har nogle 

ngo'er rapporteret om flere sager vedrørende tortur og mishandling i 2008 end året før. Det er selvfølgelig meget alvorligt, og 

det må den tyrkiske regering få rettet op på.

Alt i alt står Tyrkiet således over for en række udfordringer, der skal tackles, inden landet overhovedet kan komme i 

betragtning som medlem af EU. Men skulle Tyrkiet få gennemført alle disse reformer, få gennemført hele den proces, som 

vi forlanger af Tyrkiet, og som Tyrkiets regering selv er indstillet på at gennemføre, og skulle Tyrkiet så derigennem blive 

klar til EU og EU samtidig blive klar til Tyrkiet, så er det givet, at Tyrkiet jo til den tid vil være et helt andet land end det, vi 

kender i dag, og som Dansk Folkeparti altid forholder sig til. Så vil de forhold, som Dansk Folkeparti med megen ret 

anfægter, nemlig være fortid.

Den tyrkiske regering har tilkendegivet, at den ønsker at sætte fart på EU-reformprocessen efter lokalvalget den 29. marts. 

Premierminister Erdogan har udnævnt en ny EU-chefforhandler, som kan koncentrere sig om EU-udvidelsesforhandlingerne 

og virke som en indpisker i reformprocessen, således at disse fejl og mangler bliver rettet hurtigere. Og det vil jo så 

forhåbentlig bidrage til at skabe et nyt momentum.

Ifølge AKP-regeringen selv vil et af de første tiltag efter lokalvalget være at skabe enighed om forfatningsændringer, og det 

kan vi jo kun tilskynde den tyrkiske regering til at gøre. EU er i løbende dialog med Tyrkiet, bl.a. i forbindelse med EU-

optagelsesprocessen. Danmark har også tætte bilaterale kontakter til landet, og under mit besøg i Tyrkiet sidste år 

drøftede jeg naturligvis bl.a. optagelsesforhandlingerne med udenrigsministeren, Babacan. Et af de punkter, jeg lagde vægt 

på, var vigtigheden af at få fart på reformprocessen, især reformer relateret til menneskerettighederne.

Lad mig så slå fast: Tyrkiets vej mod EU er lang og besværlig. Tyrkiet skal gennemføre en omfattende reformproces. Det 

centrale er, at Tyrkiet selv ønsker en tilnærmelse til EU. Det er også i både EU's og Danmarks interesse, at Tyrkiet udvikler

sig i retning af EU. Kommer landet igennem de nødvendige reformer, vil det være et helt andet land, end vi kender i dag. 

Men det vil tage mange år, før Tyrkiet når det punkt, og det vil først være til den tid, vi skal tage endelig stilling til et tyrkisk 

medlemskab af EU.

Her og nu har vi fokus på Tyrkiets tilnærmelse til EU og den tyrkiske reformproces, og det er en reformproces, vi alle, også 

Dansk Folkeparti, naturligvis må være interesseret i fortsætter og accelererer.
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Kl.11:53  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak til udenrigsministeren for besvarelsen.

Så går vi til forhandlingen, og den første, der får ordet, er hr. Morten Messerschmidt som ordfører for forespørgerne.
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Kl.11:53  
Kort bemærkning

Forhandling

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand. Hvorfor minder udenrigsministerens ord mig slående om Chamberlains betragtninger efter sin fredsaftale med

Hitler, peace in our time, troen på, at blot man har et papir, hvorpå der står fred, så får man fred? Det gør de, fordi det er 

præcis den samme situation, vi befinder os i med hensyn til den tyrkiske regering, som naturligvis alt andet lige er et noget

mere venligt stemt regime end det, som Chamberlain havde indgået en aftale med.

Man tror, hvis man skal blive i sprogbruget, på unifying i vores tid, på forening i vor tid med noget, som grundlæggende er 

fuldstændig uforeneligt. Og jeg undrer mig over, at udenrigsministeren næsten ikke, for ikke at sige slet ikke, svarer på den

del af forespørgslen, som handler om, hvorvidt Tyrkiet i øjeblikket bevæger sig bort fra EU eller i retning af EU. Han berører 

overhovedet ikke den islamiseringsproces, som i øjeblikket er i gang under AK-regeringen - ud over dommen fra højesteret. 

Udenrigsministeren berører selvfølgelig forfatningsændringen og siger, at den er positiv. Men er det ubetinget positivt, at AK-

regeringen som led i sit islamiske kvindesyn nu mener, at kvinder skal ind i en særlig bestemmelse i forfatningen, som 

handler om sådan særlig beskyttelsesværdige grupper, herunder børn, handicappede og lignende?

Er det i virkeligheden ikke et forslag, som ligger fuldstændig i forlængelse af det, vi for få år siden hørte fra samme Erdogan,

om sex uden for ægteskab, der også skulle være kriminelt, forudsat at man altså var gift med en anden? Det er fuldstændig

den samme islamiske tankegang, som vi her ser fra Erdogans parti, som når Erdogan udsteder censurforbud mod 

videnskabelige magasiner, der bringer et billede af Charles Darwin på forsiden, fordi han efter regeringens opfattelse har 

været grundlaget for den kreationisme, som man betragter som i strid med islam. Eller hvorfor nævner man ikke de 254 

journalister, som alene sidste år blev retsforfulgt af regeringen, heraf 44 alene efter den artikel 301, som udenrigsministeren 

nævner, men som det tyrkiske retsvæsen altså stadig væk forholder sig til, bruger, anvender, sigter og dømmer folk efter?

Tyrkiet er på vej væk fra EU. Man har ligestillet de islamiske og de sekulære skoler, når det kommer til optag på 

universiteterne. Man har fjernet det gamle forbud mod det islamiske hovedtørklæde, som går helt tilbage til kemalismens 

start, helt tilbage til tiden lige efter første verdenskrig. Man har på linje med det, der foregår i alle andre muslimske lande, 

valgt at forbyde restauranter at udskænke alkohol i 62 ud af Tyrkiets 81 provinser. Område for område minder Tyrkiet mere 

om det Mellemøsten, vi kender, end om det EU, vi nu engang er.

Derfor er vi i Dansk Folkeparti voldsomt skeptiske over for at fortsætte den optagelsesproces, man har sat i gang. Og vi 

insisterer på, at hvis man vil dette ideologiske projekt, må det i det mindste sikres, at befolkningerne får det endelige ord. 

Lige så vel som at præsident Sarkozy i Frankrig har lovet franskmændene en folkeafstemning, bør den danske regering 

også love danskerne, at hvis man fortsætter med dette hovedløse projekt, jamen så bliver det danskerne, der får den 

endelige afgørelse ved en folkeafstemning. Det er det eneste rigtige.

Jeg skal derfor her indledningsvis på vegne af Dansk Folkeparti fremføre følgende:

Forslag til vedtagelse 

»Folketinget konstaterer, at Tyrkiet med sit historiske, politiske og kulturelle baggrund afviger mærkbart fra de øvrige af 

EU’s medlems- og ansøgerlande. Endvidere konstaterer Folketinget, at Tyrkiet igennem de seneste år har gennemgået en 

udvikling væk fra det sekulære udgangspunkt, idet der henvises til forholdene for minoriteter, for ytringsfriheden, for 

ligestillingen og for demokratiet.

På den baggrund opfordrer Folketinget regeringen til i EU at modarbejde processen med henblik på optagelse af Tyrkiet i 

EU og kræver, at regeringen som led i en eventuel optagelse af Tyrkiet som medlem af EU udskriver folkeafstemning 

herom.«

(Forslag til vedtagelse nr. V 48).

Tak, formand.
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Kl.11:58  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak. Dette oplæste forslag til vedtagelse vil indgå i Folketingets videre forhandlinger.

Jeg skal her udsætte mødet. Mødet genoptages kl. 13.00.
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Kl.11:58  
Kort bemærkning

:

Mødet er udsat. (Kl. 11:58).
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Kl.13:06  
Kort bemærkning

Forhandling

Formanden:

Mødet er genoptaget.

Vi er ved forhandlingen, og den næste ordfører under F 24 er hr. Michael Aastrup Jensen. Værsgo.

  

Vis alle (6) indlæg i denne gruppe
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Kl.13:07  
Ordfører

(Ordfører)

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg vil indledningsvis gerne have lov til at slå fast, at i spørgsmålet om Tyrkiets mulige optagelse i EU, er der faktisk 

opstillet en lang række helt specifikke krav, og før de er opfyldt, kan der på ingen måde blive tale om et tyrkisk EU-

medlemskab. Som det ser ud i dag skal tyrkerne flytte sig endog meget langt, hvis de på nogen måde skal gøre sig 

forhåbninger om at blive en del af Den Europæiske Union. Det er min og Venstres opfattelse, at Tyrkiet, som vi kender det i

dag, langtfra er parat til at blive en del af EU. Jeg vil godt have lov til at advare imod, at Dansk Folkeparti får lov til at kapre 

debatten for at gøre den til et spørgsmål om, hvorvidt Tyrkiet anno 2009 skal være EU-medlem. Det spørgsmål er jo 

fuldstændig uaktuelt.

Denne forespørgselsdebat er en ud af efterhånden mange debatter, hvor vi kan få lov til at høre på Dansk Folkepartis 

evindelige klagesang om, at EU er så og så dårligt, og at vi i virkeligheden ville være meget bedre tjent med en høj mur 

omkring Danmark, der kan holde omverdenen på behørig afstand. Det er som at høre en meget dårlig lp-plade, hvor 

pickuppen desværre er kørt fast i samme rille, og på pladecoveret blomstrer partiets spidskandidat til 

europaparlamentsvalget, en mand, der er så utilfreds med EU, at han partout må have et fast sæde i dets parlament. Vi 

befinder os med andre ord midt i hr. Morten Messerschmidts valgkamp, og her er spørgsmålet om Tyrkiet blot endnu et 

stykke valgflæsk, som han langer over disken til vælgerne.

Vi kan bruge Tyrkiet, men set i den sammenhæng er Tyrkiets behov for EU langt, langt større. Tyrkiet ligger som bekendt 

på grænsen mellem Europa og Asien. Af den grund har landet enorm strategisk betydning, især sikkerhedspolitisk, men 

også med hensyn til energiforsyning og handel i øvrigt. Samtidig indtager Tyrkiet en nøglerolle som diplomatisk bindeled 

mellem de stridende parter i Mellemøsten. Landet har bl.a. spillet en meget aktiv rolle i forsøget på at mægle mellem 

Syrien og Israel. Endelig er Tyrkiet en regional magtfaktor, der er med til at værne os og de øvrige lande i Mellemøsten mod

Irans islamiske terrorregime.

Men selv om Tyrkiet måske er lidt af en duks set i mellemøstlig sammenhæng, befinder landet sig stadig rigtig langt nede 

på den demokratiske skala. Der er meget langt op for overhovedet at nærme sig det niveau, som landet skal befinde sig på,

før et tyrkisk medlemskab af EU bliver realistisk. Listen over Tyrkiets fejl og mangler er alenlang, og Dansk Folkepartis 

ordfører har vi allerede hørt remse op af denne liste igen og igen, og det vil han sikkert gøre igen under debatten. Men jeg 

skal nok spare Tinget.

Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at vi i Venstre, eller for den sags skyld i EU generelt, vil se stort på Tyrkiets 

stribevis af brud på elementære menneskerettigheder eller er ligeglade med, at landet ikke efterlever internationale 

konventioner og aftaler - på ingen måde. Hvis Tyrkiet nogen sinde skal gøre sig forhåbninger om at blive en del af det gode 

selskab, skal tyrkerne og deres ledere virkelig lægge sig i selen, for de har meget, meget lang vej igen, før de er egnede til 

at blive lukket ind i varmen. Som jeg sagde indledningsvis, er EU’s principper klippefaste, dem kan der ikke forhandles om. 

På den baggrund vil jeg gerne på vegne af Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale

Venstre og Liberal Alliance fremsætte følgende:

Forslag til vedtagelse

»Folketinget bekræfter sin vedtagelse V 66 af 2. maj 2006.«

(Forslag til vedtagelse nr. V 49).

Hvis nu ikke alle tilstedeværende ved, hvad det egentlig var, vi vedtog i 2006, vil jeg gerne lige læse det op som en 

servicemeddelelse. Det var følgende:

»Folketinget konstaterer, 

- at forhandlingerne med Tyrkiet om medlemskab af Den Europæiske Union er indledt,  

- at grundlaget er Københavnskriterierne og en opstrammet og forsvarlig forhandlingsramme som fastlagt af Rådet for Den 

Europæiske Union på mødet den 3. oktober 2005, 

- at målsætningen er tyrkisk medlemskab af EU, men at forhandlingerne er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på 

forhånd, og hvor der også skal tages hensyn til EU's evne til at optage nye medlemmer (absorptionskapacitet). Folketinget 

opfordrer regeringen til fortsat at medvirke til at sikre en stram og forsvarlig forhandlingsproces med Tyrkiet.«
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Kl.13:11  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak. Vi har jo i formandskabet indført den praksis, at man ikke nødvendigvis læser et forslag til vedtagelse op, efter at 

ordføreren netop har læst det op - sådan har det jo været før - men for en god ordens skyld vil jeg gøre det her, for nu er der 

to oplæste forslag: det gamle og det nye. Jeg vil godt læse det op, for det er rimelig kort. Det, som Venstre, 

Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance har som

forslag til vedtagelse, lyder:

»Folketinget bekræfter sin vedtagelse V 66 af 2. maj 2006.«

Det er det forslag til vedtagelse, der indgår i de videre forhandlinger.

Der er ønsker om korte bemærkninger, og det er først hr. Morten Messerschmidt. Jo
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Kl.13:12  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Først må der være grund til at takke hr. Michael Aastrup Jensen om ikke andet så i hvert fald for hans opfindsomhed i 

forhold til at skrive ordførertaler. Under den tidligere debat hørte vi lidt om Morten Korch, og nu skal vi høre om hans lp-

samling. Jeg er da næsten glad for, at vi har begrænset det til to debatter i dag.

Dernæst vil jeg høre: Når nu man fra det her store flertal af partiers side vælger at trække en vedtagelse fra den 2. maj 2006

frem, altså en næsten 3 år gammel vedtagelse, vidner det så i virkeligheden ikke om, at man fra de partiers side 

overhovedet ikke interesserer sig for, hvad der foregår i Tyrkiet? For der er jo netop sket helt elementært graverende ting i 

Tyrkiet inden for de sidste 2-3 år. AK-partiet, altså regeringspartiet, er blevet kendt i strid med forfatningen, og der er en 

omfattende islamisering af samfundet i gang. Alle de ting vælger japartierne overhovedet ikke at tage stilling til, næ, man 

holder fast i det, man vedtog i 2006, og så kan alt det andet åbenbart være ligegyldigt.
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Kl.13:13  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:13  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Nu tror jeg ikke, at Dansk Folkepartis EU-ordfører helt kan lægge mig i munden, at jeg ikke havde en rimelig skarp kurs 

over for et eventuelt kommende EU-medlemskab for Tyrkiet. Det var også derfor, at jeg som en servicemeddelelse læste 

vedtagelsen fra 2006 op, hvis nu nogen skulle have glemt den, for der siger vi jo, at det er en åben proces - resultatet er 

ikke givet på forhånd - at regeringen skal føre en stram og forsvarlig forhandlingsproces osv. 

Det er altså ord, hvor vi klart siger, at Københavnskriterierne skal opfyldes fra Tyrkiets side, at man generelt skal stramme 

op i forhold til demokratiske spilleregler osv. Det sagde vi allerede dengang, og det er der selvfølgelig ikke ændret ved; det 

mener vi stadig væk, og dermed har vi også sagt, at vi ikke mener, at Tyrkiet er i mål endnu. Og som jeg også sagde i 

ordførertalen, mener vi faktisk fra Venstres side, at der er rigtig lang vej til målstregen endnu.

Så er der selvfølgelig to måder, man kan gribe det an på: Skal vi så bare lade være med at tænke mere over det, eller skal 

vi prøve at holde dem på sporet og kæmpe for, at de når i mål? Det er det, vi lægger op til fra Venstres side.
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Kl.13:14  
Kort bemærkning

Formanden:

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:14  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Det kan jo ikke tages som udtryk for andet, end at Venstre åbenbart finder, at det der med, at et parti og en regering bliver 

kendt i strid med sit eget lands forfatning, i hvert fald ikke er væsentligt nok til, at man gider bruge et par minutter på at 

indskrive det i et forslag til vedtagelse. Det er da ganske tankevækkende. Noget så fundamentalt for et demokrati, som at 

ens regering overholder forfatningen, bør da indgå i de overvejelser, som man som EU-medlemsland gør sig, i takt med at 

Tyrkiet altså forhandler.

Så vil jeg spørge i forhold til det der mantra, vi hele tiden hører og sikkert vil høre fra alle de andre copy-paste-talere her 

efterfølgende, at selvfølgelig kan Tyrkiet først komme med, når landet overholder kriterierne: Hvilket europæisk land kan 

komme med, før de overholder kriterierne? For ellers giver det svar jo ikke nogen mening. Der er jo masser af europæiske 

lande, man ikke vælger at indlede optagelsesforhandlinger med, men hvis de alle sammen bare skal med, når de opfylder 

kriterierne, hvorfor skal man så forhandle med Tyrkiet og ikke med f.eks. Aserbajdsjan og Rusland?
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Kl.13:15  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:15  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Nu er det jo sådan, vil jeg gerne sige til hr. Morten Messerschmidt, at Tyrkiet er et officielt kandidatland til EU; det er 

Aserbajdsjan ikke endnu, og det er i hvert fald en rimelig god grund til, at man ikke forhandler med Aserbajdsjan.

I forhold til Tyrkiets eventuelle kommende EU-medlemskab har vi jo klart sagt, at vi ønsker at holde dem på sporet i forhold 

til Københavnskriterierne og i forhold til, at de mangler at få ryddet op i nogle ting, bl.a. i forhold til spørgsmålet om deres 

domstole og i forhold til forfatningen. Det er vi jo fuldstændig enige om. Det er også derfor, jeg siger, at det simpelt hen ikke

kan nytte noget, at Dansk Folkeparti prøver at kapre en dagsordenen om, at vi fra Venstres side gerne vil have Tyrkiet med 

i EU anno 2009, for som jeg sagde i min tale: Det ønsker vi ikke. Vi vil have, at Tyrkiet skal opfylde en lang række krav, 

som de ikke er i nærheden af at opfylde endnu, før de kan komme med i EU. Et forsøg på at fjerne den fokus, som hr. 

Morten Messerschmidt prøver på, skal han ikke få held til.
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Kl.13:16  
Kort bemærkning

Formanden:

Så er der en kort bemærkning fra hr. Kamal Qureshi.
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Kl.13:16  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

Tak. Vi har jo fremsat et fælles forslag til vedtagelse, men jeg tror, at vi også er enige på afgørende områder, så jeg synes 

bare - når nu vi ikke fik lejlighed til at stille ministeren spørgsmål i første runde - at jeg gerne, for at få det på plads, vil 

spørge Venstres ordfører, om ikke Venstre vil kunne bekræfte sammen med SF, at den helt klare grund til, at vi støtter den 

her proces, er, at vi tror på, at Tyrkiets udvikling i retning af mere demokrati, bedre menneskerettigheder, bedre rettigheder 

for kvinder og andet fremmes i den her proces og ikke det modsatte.

Det, der er det helt bærende, er jo, at vi i modsætning til Dansk Folkeparti ikke bare er optaget af at ødelægge Tyrkiet, 

men faktisk er optaget af, hvordan vi fremmer den udvikling i Tyrkiet, som kan gøre, at Tyrkiet netop kan virke som den bro, 

der bliver nævnt i ordførerens tale.
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Kl.13:17  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:17  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg kan kun være fuldstændig enig med spørgeren og sige, at det helt klart er vores vurdering, at det, at vi så at sige holder

dem på sporet - som jeg har nævnt et par gange - i forhold til optagelsesforhandlingerne, i forhold til at der hele tiden er en 

undersøgelse af, om de opfylder de forskellige kriterier, at vi arbejder for, at de kommer i en meget mere demokratisk 

retning, og holder regeringen fast på de løfter, den har givet i forhold til EU, er markant bedre, end at vi kommer og siger: 

Nej, vi mener ikke, at Tyrkiet overhovedet er en del af Europa. For så kan det da gå rigtig galt.

Her taler vi altså om et land, som har en kæmpe militærstyrke, et land, som i dag i mit billede i en eller anden grad er med 

til sammen med Israel at være duksedrengen i Mellemøsten. Og det kan altså gå gruelig galt, hvis ikke vi kan holde dem 

på sporet og så at sige hele tiden sige: I kan godt nå målet, hvis I opfylder de her forskellige krav. Så jo, jeg er meget enig.
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Kl.13:18  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Kamal Qureshi.
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Kl.13:18  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

De her korte bemærkninger behøver jo ikke nødvendigvis være spørgsmål, så jeg vil benytte lejligheden til at sige, at set 

gennem SF’s briller er der jo ikke nogen tvivl om, at det er helt klart, at vi ser en proces i Tyrkiet. Går man tilbage til det 

tidspunkt, hvor processen startede i Tyrkiet, og det er jo længere tilbage end i 2005, er der ingen tvivl om, at Tyrkiet har 

bevæget sig i en retning med mere respekt for menneskerettighederne. De grupper i Tyrkiet, som ønsker den her proces, 

bliver styrket af et europæisk samarbejde og bliver styrket af, at Tyrkiet er med i en lang række projekter, 

menneskerettighedsprojekter, kvinderettighedsprojekter, demokratiprojekter m.m. Tyrkerne er med i de internationale 

konferencer, og deltager også i langt hovedparten, hvor de personer og de grupper bliver styrket.

Så det ville være en skadelig udvikling for Tyrkiet, hvis vi skulle vælge den linje, som Dansk Folkeparti lægger op til, og 

skubbe tyrkerne fra os. Det, der er det helt centrale, det helt afgørende og det, tyrkerne har brug for, er, at vi er der, at vi 

hjælper dem, og at vi er med til at fremme udviklingen i det rigtige spor.
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Kl.13:19  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:19  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg er enig i, at vi heldigvis har set visse positive skridt fra Tyrkiets side. Jeg må så til gengæld sige, at jeg også synes, at 

vi har set tilbageskridt fra Tyrkiets side. Der må jeg give hr. Morten Messerschmidt ret i, at vi også har set episoder, som 

jeg i hvert fald absolut ikke syntes var pæne. Derfor er det også vigtigt for mig at understrege, at det Tyrkiet, som vi fra 

Venstres side gerne ser får EU-medlemskab, ikke er et Tyrkiet anno 2009, for der er altså lang vej endnu. Men som 

spørgeren klart var inde på, kan Tyrkiet jo kun komme i mål, hvis og såfremt Tyrkiet er på sporet, og derfor er det vigtigt, at 

vi holder dem på sporet.
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Kl.13:20  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe for en kort bemærkning.
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Kl.13:20  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Når jeg påhører de her debatter om Tyrkiets mulige optagelse i EU, så er der en ting, der altid undrer mig, og det er bl.a. hr.

Michael Aastrup Jensens tidshorisont. Det er altså, som om historien kun er et øjeblik, der venter på det næste øjeblik, og 

det er rigtigt, at det er sådan med historien i forhold til Vorherre, men hr. Michael Aastrup Jensen kunne dog godt have en 

anden tidshorisont.

Der bliver hele tiden sagt, at det slet ikke er i dag, og at det slet ikke er i 2009, at Tyrkiet skal optages, men altså, 

Muhammed er ca. 1.500 år gammel, og islamismen er lige så gammel. Så har vi i årene efter første verdenskrig oplevet et 

tilbageslag for islamismen med Kemal Atatürks reformer, og nu går det den modsatte vej igen, som om Kemal Atatürk 

næsten ikke havde eksisteret… 
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Kl.13:21  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Vi skal lige have spørgsmålet.
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Kl.13:21  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Ja, spørgsmålet - det forundrede spørgsmål - er: Hvad er det for en tidshorisont? Er det 30 år, der vil gå, inden Tyrkiet kan 

optages, eller er det 100 år, og kunne man så ikke lige lade det ligge lidt og vente med at snakke om det?
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Kl.13:22  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.

  

32

Kl.13:22  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Altså, jeg kan ikke sætte en tidsgrænse ind og sige, at det bliver om x antal år, at Tyrkiet kan blive medlem af EU, for som

jeg har slået fast, skal Tyrkiet opfylde en lang række kriterier, som de ikke er i nærheden af at opfylde endnu. Og hvornår 

de så gør det, beror selvfølgelig på de forhandlinger, der er mellem EU på den ene side og Tyrkiet på den anden side. Jeg 

er selvfølgelig forhåbningsfuld, med hensyn til at vi kan komme det nærmere, at det kan storme fremad, men det er jo også 

vigtigt at slå fast, at det forslag til vedtagelse, som vi forhåbentlig bekræfter med en afstemning her senere, også klart siger,

at det er en åben proces, hvor resultatet ikke er givet på forhånd.

Så det vil sige, at det altså er sådan, at det ikke bare er en gratis omgang for Tyrkiet. Hvis ikke Tyrkiet opfylder de 

forskellige kriterier, der er, kan Tyrkiet ikke blive medlem af EU. Derfor er det også vigtigt, at Tyrkiet spiller med på den her 

bane.
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Kl.13:23  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.13:23  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jo, men hvis jeg nu fik den originale idé at foreslå her i Folketinget, at Saudi-Arabien skulle optages i EU, så ville det 

formentlig støde på forskellige indvendinger, og en af de absolut relevante ville være, at Saudi-Arabien er et islamisk 

diktatur. Og så ville hr. Michael Aastrup Jensen sige, at det jo var en proces, der gik over tid, og at alle 

Københavnskriterierne skulle være opfyldt, før vi kunne optage Saudi-Arabien.

Ærlig talt, er det da ikke nogle mærkelige luftkasteller og en mærkelig mangel på fornemmelse for, hvor uendelig langsomt 

historien bevæger sig?
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg kan berolige hr. Jesper Langballe med, at vi fra Venstres side ikke vil arbejde for, at Saudi-Arabien bliver medlem af EU.

Det er jo så dermed også sagt, at jeg mener, at Tyrkiet er et kandidatland, og at Tyrkiet selvfølgelig skal opfylde en lang 

række kriterier, for at det kan blive medlem. Det har jeg efterhånden sagt mange gange nu, men alligevel prøver man at 

skyde os i skoene, at - som jeg hørte det fra hr. Morten Messerschmidt tidligere - hvis det stod til os, ville Tyrkiet komme 

med i nærmeste fremtid.

Jeg har altså sagt rimelig klart i min tale, at der er lang vej endnu, før Tyrkiet kommer i mål, men som vi også talte om før, 

er det, at vi holder dem på sporet og holder dem på en demokratisk vej, bedre end alternativet.

  

37

Kl.13:24  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Så er det fru Yildiz Akdogan, Socialdemokratiet.
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Kl.13:25  
Ordfører

(Ordfører)

Yildiz Akdogan (S):

Et uddannelsessystem, der fungerer under en religiøs administration, censur på bøger, dødsstraf, skilsmisse ikke tilladt, 

prævention og abort ikke tilladt, kvinder i den offentlige sektor må opgive deres arbejde i tilfælde af et ægteskab, 

kriminalisering af homoseksuelle - disse var punkter i en forfatning, som også gjorde krav på nabostatens territorium. Men 

den her forfatning er ikke den tyrkiske. Det er en forfatning, der var den irske før 1973. Det får en til at tænke og ikke mindst

stille spørgsmålet: Kan det virkelig passe? Ja, det kan det. Men Irland er heldigvis nået langt siden, bl.a. takket være EU 

og de krav, man har stillet fra fællesskabets side til de enkelte medlemslande.

Men spørgsmålet i dag drejer sig om Tyrkiet, og spørgsmålet er så, hvad der sket, siden dette land blev kandidatland i 

1999. Tyrkiet har først og fremmest forpligtet sig til at opfylde Københavnskriterierne. Allerede 2 år efter, dvs. i 2001, 

lancerede den daværende koalitionsregering sin første reformpakke, der prikkede hul på en række tabuer i tyrkisk politik - 

tabuer, som gjorde op med militæret, mindretalsspørgsmålet og menneskerettighederne generelt.

I 2002 fik landet så sin nuværende konservative, religiøse regering, også kendt som AKP-partiet. Trods skeptikernes frygt 

for en islamisering af det sekulære Tyrkiet, kan man med rette spørge, hvad der er sket rent reformmæssigt under den her 

regering. Hvis jeg skal fremhæve nogle af de konkrete udviklingsprocesser, kan jeg nævne nogle enkelte, og det lyder 

sådan her:

Den meget kritiserede forfatning fra 1982, der blev til efter militærkuppet, har været og er under stor forandring og 

reformproces, og en tredjedel af forfatningen er bl.a. ændret. Dødsstraffen er afskaffet. Den politiske situation i Tyrkiet er 

meget mere stabil end tidligere, og militærets indblanding i det politiske liv er begrænset væsentligt. Bl.a. har militæret blot

en rådgivende rolle i dag. Mindretalsrettigheder er forbedret væsentligt. F.eks. er det i dag tilladt, at det kurdiske mindretal 

kan få lov til at se kurdisk tv 24 timer i døgnet. Kvindernes ligestilling er forbedret markant, bl.a. via ægteskabsloven og den 

reviderede straffelov. Vold mod kvinden tages meget mere alvorligt fra myndighedernes side, og der er nultolerance over for 

æresrelaterede drab, heldigvis. Religiøse mindretal har fået lettere ved at komme frem og ytre sig til pressen og i det 

offentlige rum generelt. Der er også indført en nultolerancepolitik mod tortur og mishandling i fængslerne.

Så langt, så godt. Men er alt så fryd og gammen i Tyrkiet? Nej, Tyrkiet har stadig lang vej med hensyn til at implementere 

alle reformer, og selv om optagelsesforhandlingerne blev indledt officielt i 2005, mangler landet stadig væk 33 ud af de 35 

lovpakker, som landet skal gennemføre. Spørgsmålet er så, når nu et kandidatland, som, siden det blev grundlagt i 1923, 

har sat den europæiske statsdannelsesmodel som sit forbillede og trods sin muslimske baggrund har formået at bygge et 

parlamentarisk system op med frie valg og et ønske om at være en del af det europæiske fællesskab: Skal dette land 

holdes ude? Eller skal man holde det fast i den reformproces, det er i gang med?

For os Socialdemokrater er svaret ret enkelt. Tyrkiet er en vigtig samarbejdspartner for EU, og landet spiller også en vigtig 

rolle i NATO, som vi har set på det seneste, og kan også være en god rollemodel for andre muslimske lande. Derfor skal 

man holde den tyrkiske regering fast på det løfte om reformer. Vi ved, at medlemskab ikke er på tale i morgen eller de 

næste mange år frem, ligesom vi ved, at bolden ligger hos tyrkerne, hvad reformprocessens hastighed angår. Derfor mener 

vi heller ikke, at døren skal lukkes for Tyrkiet eller andre lande, der måtte ønske at forpligte sig til kravene om kriterierne fra 

EU's side. Vi skal derimod holde fast i en stram og ansvarlig forhandlingspolitik, hvad enten det gælder Tyrkiet eller andre 

kandidatlande.

Vi støtter den af Venstres ordfører fremsatte udtalelse.
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Kl.13:29  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:29  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Tak for betragtningerne. Jeg tror bare, jeg vil nøjes med at spørge - nu hvor fru Yildiz Akdogan altså tilslutter sig det forslag 

til vedtagelse tilbage fra midten af 2006 - om hun ikke isoleret betragtet kan se det som et problem, at den regering, som 

EU i øjeblikket forhandler med, er blevet kendt forfatningsstridig ved Tyrkiets forfatningsdomstol og altså har fået straffe 

derefter, det vil sige fået nedsat sit statstilskud osv.

Gør det ikke bare for nogle Socialdemokrater, at man måske lige tænker sig om en ekstra gang, inden man går ud og råber

juhu over den forhandlingsproces, som jeg forstår, at fru Yildiz Akdogan er en varm tilhænger af?
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Yildiz Akdogan (S):

For det første mener jeg ikke, at jeg råbte juhu. For det andet vil jeg også sige, at AKP-partiet heldigvis ikke blev lukket.

I min indledning refererede jeg til et land, der engang havde nogle regler, der kan få os til at ryste på hovedet i dag - Irland. 

Men situationen en anden i dag. Og som jeg også sagde i min tale, er det spørgsmålet om en reformproces. Bolden ligger 

hos tyrkerne, det gør hastigheden også. Så skulle vi ikke lige vente og se, hvordan og hvorledes det går, inden vi på forhånd

dømmer dem ude?
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg synes, det er en ganske fortrinlig argumentation, der givetvis fortjener optryk i flere årbøger, når året udrinder. Altså, det

forhold, at Irland på 35 år har reformeret sig, gør, at så må Tyrkiet sandelig da også kunne. Det synes jeg er fantastisk. Jeg

vil i hvert fald huske det længe, tror jeg. Jeg vil sige, at det unægtelig også letter argumentationen for Socialdemokraterne 

på en lang række andre områder, hvis man kan pege på et eneste område, hvor der har været en udvikling, og så sige: 

Jamen så kan alle andre også. Jeg vil sige: Enfoldigheden leve! Og så må folk uden for huset her jo selv dømme.

Men jeg vil egentlig bare gerne have svar på mit spørgsmål. Gør det overhovedet ikke indtryk på fru Yildiz Akdogan eller på 

Socialdemokratiet som sådan, at den regering, man forhandler med, ved den tyrkiske forfatningsdomstol har fået kendt sit 

virke og sit program i strid med forfatningens grundprincipper?
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Kl.13:31  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:31  
Kort bemærkning

Yildiz Akdogan (S):

Tak for det. Jeg ved ikke, om ordføreren selv er klar over det, men faktisk lavede vi en stor big bang-udvidelse i 2004, hvor vi 

fik ti nye lande med i EU, og så fik vi to andre nye lande, og mig bekendt har de her lande reformeret sig ret så meget og er

blevet ret velfungerende demokratiske stater. Så, ja, det tog 35 år for Irland, det tog gennemsnitlig 10 år for de central- og 

østeuropæiske lande. Det kan være, at det måske tager 20 år for Tyrkiet - hvem ved? Men processen er sat i gang. 

Så vil jeg lige spørge hr. Morten Messerschmidt, der er så skeptisk over for, hvad der foregår i Tyrkiet: Har hr. Morten 

Messerschmidt været i Tyrkiet? Europaudvalget var jo på en studietur for netop at gå ind og se på, hvad der sker, og 

hvordan reformprocesserne ser ud, og vi snakkede både med civilsamfundet, de politiske partier og forskellige andre 

interessegrupper. Det kunne måske have gavnet hr. Morten Messerschmidts indsigt i forhold til, hvad der foregår, hvis han 

nu havde deltaget i den her studietur.
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Kl.13:32  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger, og næste ordfører er fru Hanne Agersnap, Socialistisk Folkeparti.
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Kl.13:32  
Ordfører

(Ordfører)

Hanne Agersnap (SF):

Jeg vil gerne takke for ministerens redegørelse, som jeg synes klart viste, at der stadig væk er væsentlige udeståender og 

udfordringer på mange områder i samarbejdet, men at den grundlæggende holdning også er, at det er vigtigt, at vi fortsætter

forhandlingsstrategien.

I SF undrer vi os over, at forespørgerne - i hvert fald sådan som forespørgslen er formuleret - kun er interesserede i forholdet

mellem islamiske og sekulære kræfter. Det, som vi synes er det særlig interessante, er forholdet mellem de demokratiske 

og de udemokratiske kræfter, herunder forholdet til mindretal, bl.a. kurderne, hvor det er vigtigt, at vi får en udvikling mod et 

mere pluralistisk demokrati.

Det er vigtigt, at EU fortsætter forhandlingerne med optagelse for øje, fordi det bl.a. er på den måde, vi får fremmet 

udviklingen mod det pluralistiske demokrati og mindretalsbeskyttelse, og fordi det er vigtigt for både EU og Tyrkiet at få 

styrket samarbejdet og i sidste ende nå frem til optagelse.

SF støtter de rammer for optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet, som vi vedtog tilbage i 2006. Her konstaterede 

Folketinget, at forhandlingerne med Tyrkiet er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på forhånd, men at målet dels er 

optagelse, dels at Tyrkiet skal opfylde de samme krav som alle andre nye medlemslande, herunder Københavnerkriterierne.

De seneste år er den positive reformproces, som blev startet i Tyrkiet i 2003, gået i stå. Det er vigtigt, at vi fortsætter med 

at presse på og få Tyrkiet tilbage på reformsporet, få bremset den øgede polarisering i det tyrkiske samfund og sikret 

pluralisme og mindretalsrettigheder. De demokratiske kræfter vokser i Tyrkiet, og de kræfter skal vi støtte ved at fortsætte 

forhandlingerne med optagelse som mål.

Ministeren nævnte, at et af problemerne i forhandlingerne med Tyrkiet er manglende accept af Ankaraprotokollen, altså at 

Tyrkiet ikke kan acceptere toldunion og transport- og havnesamarbejde med Cypern. Forholdet til Cypern og Grækenland 

fortsætter med at spænde ben for optagelsesforhandlingerne, og vi mener, at EU har en stor del af ansvaret for den 

hårdknude, forhandlingerne er havnet i. Den tyrkiske premierminister accepterede i sin tid FN's plan for en løsning af 

konflikten på Cypern, men græsk-cyprioterne forkastede planen. Alligevel valgte man at optage et delt Cypern i EU, og det 

er nu en af barriererne i forhandlingerne.

Det er vigtigt at holde fast i, at udsigten til EU-medlemskab giver den tyrkiske befolkning tro på fremtiden. Men både EU’s 

vaklen og de nyere processer i Tyrkiet har været med til at sætte reformprocessen i Tyrkiet i stå, og det er uheldigt for 

begge parter ud fra både et sikkerhedspolitisk, kulturelt og demokratisk synspunkt. Vi har brug for Tyrkiet som bindeled til 

Mellemøsten, til konstruktiv dialog med Tyrkiets moderate islam og til at skabe robust økonomi og velfærd i Europa. Tyrkiet

har allerede siden 1963 haft privilegeret medlemskab af først EF og nu EU, så man kan jo ikke tilbyde Tyrkiet en 

mellemting. Nu er det fuldt medlemskab, vi forhandler om.

SF støtter flertallets forslag til vedtagelse, som jo ikke er en genopfindelse af den dybe tallerken, men fastholder os ved den

vedtagelse, der blev vedtaget i maj 2006.
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Kl.13:36  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Der er et par korte bemærkninger, og den første er fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:36  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Fru Hanne Agersnap nævnte jo mange spændende emner i sit indlæg, og jeg vil bare stille spørgsmål til ét område.

Fru Hanne Agersnap nævnte forsøget på at genforene Cypern, altså få afsluttet den ulovlige besættelse at Nordcypern 

siden 1974 og genforene den med den græsk-cypriotiske del. Jeg forstår det sådan, at SF synes, det ville være 

fuldstændig naturligt, hvis græsk-cyprioterne skulle overdrage den besatte del af landet til tyrkerne. Det var i hvert fald 

sådan, jeg udlagde det, og kan fru Hanne Agersnap sige noget om, hvad det er for nogle dele af aftalen, hun finder er særlig

fornuftige?

Det er jo velkendt, at græsk-cyprioterne syntes, det var træls, at de skulle dele deres nationalbankreserver, og at det var 

træls, at man skulle have en fælles beslutningsprocedure, som gjorde, at hver del af øen ville få lige 

beslutningskompetence ved ny lovgivning, og at man skulle dele præsidentmagten og alle de ting. Men kunne fru Hanne 

Agersnap prøve at uddybe, hvordan hun ser på nogle af de elementer i aftalen, som hun åbenbart mener er så fantastisk?
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg mener, det er vigtigt, at den løsning af Cypernproblemet i FN-regi, der blev forsøgt, bliver fastholdt, så problemet ikke 

fortsat er en barriere for udviklingen af EU. Jeg kender ikke historien så godt, at jeg kan sige, hvad forsøget præcis faldt på,

men det er uheldigt, at processen ikke er genoptaget, så vi får forhandlingerne i FN-regi og får løst problemerne, for det vil 

fortsat være en barriere for Tyrkiets optagelse, hvis samarbejdet med Cypern bliver blokeret.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jamen forstå mig ret. Jeg kan sagtens forstå, at man som socialist kan have den tilgang til spørgsmålet, at når halvdelen af

et land bliver besat af fremmede tropper, er det selvfølgelig de besatte, som udgør problemet. Det er jo et velkendt 

socialistisk synspunkt, vi har set det siden 1917 og frem til 1989 som et ganske anerkendt dogme, men jeg er bare 

overrasket over at se, at vi også i hr. Villy Søvndals nyreformerede socialistparti finder denne relativt totalitære tilgang til 

folkeretten. Men lad det ligge.

Et andet spørgsmål, som jeg synes det må være centralt for SF at svare på, er spørgsmålet om den folkelige deltagelse. Vi

har jo flere gange hørt folk fra SF insinuere, at man er tilhænger af folkeafstemninger, f.eks. forud for Lissabontraktaten, så 

derfor vil jeg gerne høre, om SF støtter Dansk Folkepartis forslag om, at uanset hvordan man kommer videre med 

forhandlingerne med Tyrkiet - men at man ønsker det - kan processen ikke afsluttes, i hvert fald ikke i Danmark, uden at 

danskerne høres ved en folkeafstemning. Er det et forslag, som socialisterne kan støtte?
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Kl.13:39  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:39  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Det kan vi ikke støtte, for det er ikke alle spørgsmål, der egner sig til en folkeafstemning. Forhold, der angår danskere, kan 

egne sig, men et EU-spørgsmål om optagelse af et nyt land egner sig ikke til en folkeafstemning. Vi mener, at det at sikre,

at Københavnerkriterierne opfyldes, er meget mere egnet som grundlag for beslutning om en optagelse.
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Kl.13:40  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe for en kort bemærkning.
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Kl.13:40  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Når man selv opfinder de historiske problemstillinger, man skal diskutere, så går det hele jo meget nemmere. Fru Hanne 

Agersnap undrede sig over, at hr. Morten Messerschmidt kun skelnede mellem sekulære og islamiske kræfter og ikke 

mellem demokratiske og udemokratiske kræfter. Jamen det er jo, fordi tyrkerne selv gør det. Det er jo sådan, de selv ser på

det, uanset på hvilken side af gærdet de står. Kemal Atatürk ville i 1920'erne skabe en sekulær nationalstat, hvilket er 

noget højest uislamisk. Og nu går det den modsatte vej. Nu vil Erdogan og Gül skabe en islamisk stat.

Men det er jo den modsætning, der tæller i Tyrkiet. Kemal Atatürk var så vist ikke nogen mønsterdemokrat, men den 

sekulære stat var hans hjertebarn. Men det, tyrkerne finder grundvæsentligt i den her sammenhæng, synes fru Hanne 

Agersnap altså er ligegyldigt.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Ja, for os er de vigtigste principper hensynet til, om det er demokratisk eller udemokratisk. Jeg anerkender, at 

diskussionen måske går på en anden led i Tyrkiet, men samtidig er der både demokratiske og udemokratiske tendenser på

begge sider, både i de islamiske bevægelser og i de sekulære bevægelser. Så jeg mener, at vi, hvis vi skal vurdere 

udviklingen i Tyrkiet, skal vurdere styrken af de demokratiske processer på begge sider.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jamen er det ikke faldet fru Hanne Agersnap ind, at der er en sammenhæng, som simpelt hen går på, at den sekulære 

nationalstat i modsætning til den religiøse stat er en forudsætning for demokratiet, og at når Tyrkiet i øjeblikket bevæger 

sig, ikke gradvist, men faktisk efterhånden i fuld galop imod en øget islamisering, så bevæger Tyrkiet sig faktisk dermed 

automatisk væk fra demokratiet?
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Nej, det er den sammenhæng, jeg ikke accepterer. Jeg mener, at det, der er vigtigt, er, at vi ser på de demokratiske 

kræfter, hvad enten de er islamiske eller sekulære, og vurderer styrken af de demokratiske kræfter. I den sekulære 

bevægelse er der udemokratiske kræfter, ligesom der er i den islamiske bevægelse.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Martin Henriksen for en kort bemærkning.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Martin Henriksen (DF):

Tak. Det var, fordi jeg bemærkede, at fru Hanne Agersnap sagde, at det her spørgsmål ikke egnede sig til en 

folkeafstemning i Danmark, fordi det ikke havde indflydelse på danske forhold. Men der vil jeg bare høre, om ikke fru Hanne 

Agersnap altså godt kan se, at det alligevel har det. For hvis vi kigger på den udvidelse, der har fundet sted imod øst, så 

har den jo eksempelvis medført en indvandring til Danmark fra de østeuropæiske lande. Derfor er det jo også nærliggende 

at tro, at såfremt Tyrkiet kom med i EU, ville det også medføre en øget tyrkisk indvandring til Danmark.

Jeg vil bare høre, om det ikke kunne give anledning til, at man så ville mene, at det også var et forhold, som danske 

vælgere kunne få lov til at tage stilling til.
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Kl.13:43  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:43  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

I sidste instans har alle internationale spørgsmål og samarbejder, Danmark indgår i, vel relevans for forhold i Danmark. Men

det er et spørgsmål om, hvorvidt det er af den karakter, at alle betingelserne og forudsætningerne omkring optagelse vil 

kunne forklares i Danmark. En folkeafstemning om det her spørgsmål i Danmark vil hurtigt blive en folkeafstemning for eller 

imod EU, og det ville være svært at fastholde fokus, når fokus er på optagelse af et andet land.
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Kl.13:44  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Martin Henriksen.
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Kl.13:44  
Kort bemærkning

Martin Henriksen (DF):

Der er jeg uenig. Jeg tror ikke, at en folkeafstemning i Danmark vil blive til et spørgsmål om for eller imod EU. Jeg tror, at 

det vil være en folkeafstemning for eller imod risikoen for en stor tyrkisk indvandring til Danmark. Det er jo meget reelt at 

spørge danskerne om det. Det synes jeg da i hvert fald det er, for Tyrkiet er et stort land, og kommer Tyrkiet med i EU, vil 

det få meget indflydelse, fordi det er et stort land. Qua sin befolkningssammensætning og sin størrelse vil det få meget 

indflydelse, specielt hvis Lissabontraktaten bliver vedtaget.

Derfor har det jo dels stor indflydelse på det, som man politisk beslutter i EU, som har konsekvens for Danmark, og dels vil

det også have effekt, hvis Tyrkiet f.eks. kom med i Schengen - fri bevægelighed ind over grænserne; at man kommer ind og

får fuld gavn af den fri bevægelighed. Det vil jo i den grad være et spørgsmål, om danskerne tør løbe risikoen for en stor 

tyrkisk indvandring til Danmark.

Hvis Socialistisk Folkeparti ikke mener, at der er noget at være bekymret for, kan man vel godt gå ud og argumentere for 

eller imod de synspunkter, man har, og så lade det være op til vælgerne i sidste ende at beslutte, om de synes, det er den 

rigtige vej at gå eller ej.
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Kl.13:45  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:45  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg vil godt sige, at vi ikke er bange for vælgerne. Vi kan sagtens gå ud og argumentere, men problemet er, om vi får en 

debat, der afspejler det afstemningstema, der bliver. For det kan blive sådan en trussel om en kæmpe indvandring, altså 

forskellige vurderinger af fremtiden, som vil være svære for befolkningen at vurdere på baggrund af sådan en 

optagelsestekst. F.eks. gælder det for de lande, vi senest har optaget, at Schengen jo er udskudt, og at der er betingelser 

kombineret med optagelserne. Det vil blive svært at vurdere, og så vil det blive sådan en slags: »hvem tror det ene, hvem 

tror det andet-kampagne.« Den kan være svær at få til at blive frugtbar.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Søren Krarup for en kort bemærkning.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg havde i søndags den spændende oplevelse at være inviteret til et møde hos Radikal Ungdom, hvor jeg diskuterede 

forsvarspolitik med hr. Morten Helveg Petersen. Det var meget hyggeligt og fredeligt, men på et tidspunkt kom vi naturligvis 

til at tale en del om Afghanistan, dvs. om muligheden for at Danmark med sin indsats dér kunne skabe et demokrati, hvad 

jeg betvivlede. Jeg får lyst til i forlængelse af det, fru Hanne Agersnap har sagt hidtil, at spørge hende: Vil fru Hanne 

Agersnap fortælle mig, om der findes noget muslimsk demokrati i denne verden?
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg kan ikke stå her på talerstolen og i tankerne gennemgå alle lande, men det kan godt være, at Tyrkiet er det nærmeste,

vi kommer. Jeg må indrømme, at jeg ikke lige kan få tænkt det igennem i denne pressede situation.
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Kl.13:47  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Søren Krarup.
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Kl.13:47  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Så vil jeg være så fræk at fortsætte med den spændende debat med de radikale unge mennesker, for der blev Tyrkiet 

nemlig også nævnt som eksempel på et demokrati, og der var jeg altså også så fræk at spørge dem: Kender I noget til 

Kemal Atatürk? Kender I noget til det, han foretog med Tyrkiet i 1923? Det var nemlig nok, kan man sige, et sekulært 

styre, men det var et militærdiktatur, dvs. at der var en ophævelse af enhver form for demokrati. Det havde aldrig eksisteret i

Tyrkiet, og det kom i hvert fald ikke til at eksistere i 1923. Og det eksisterer jo for så vidt heller ikke i dag.

Forholdet er jo, at 98 pct. af Tyrkiets befolkning er muslimer, og dog skal de af militærdiktaturet hensættes i en tilstand, 

hvor de ikke må have lov til at udtrykke det. Vil fru Hanne Agersnap ikke give mig ret i, at Tyrkiet heller ikke er noget som 

helst eksempel på et demokrati?
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Det er i hvert fald ikke et demokrati, som jeg ønsker det. Der mangler pluralisme, der mangler ytringsfrihed, 

menneskerettigheder; der er en masse problemer, som bl.a. er nogle af dem, man sætter op i processen og i debatterne 

med EU-Kommissionen med henblik på optagelse, sådan at Tyrkiet netop kan udvikle sig til det pluralistiske demokrati, 

som medlemsstaterne i EU er.

  

81

Kl.13:48  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så har hr. Per Clausen bedt om en kort bemærkning.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Per Clausen (EL):

Jeg vil bare spørge fru Hanne Agersnap, om hun ikke er enig med mig i, at forsøget på at opstille en hovedmodsætning 

mellem de sekulære og de islamistiske i forhold til Tyrkiet jo netop skygger for den interessante debat, hr. Søren Krarup 

prøvede at rejse her til sidst, nemlig om, hvorvidt der foregår en demokratisk udvikling eller ej i Tyrkiet? Det, vi burde 

diskutere og interessere os for, burde jo være, hvordan vi udviklede demokratiet, hjalp de demokratiske kræfter i Tyrkiet 

med at udvikle demokratiet.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jo, og mange tak til spørgeren, fordi han formulerer det så pænt. Jeg prøvede netop at sige, at jeg synes, vi skal fokusere 

på, hvor de demokratiske bevægelser, de demokratiske holdninger er i Tyrkiet, og ikke på, hvor de islamiske og sekulære 

bevægelser er.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Næste ordfører er fru Helle Sjelle fra De Konservative.
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Kl.13:49  
Ordfører

(Ordfører)

Helle Sjelle (KF):

Det er jo ikke første og det er nok heller ikke sidste gang, vi på foranledning af Dansk Folkeparti skal diskutere et eventuelt 

tyrkisk medlemskab af EU. Der skal jo holdes liv i valgkampen, i hvert fald frem til juni måned, hvor der er valg til Europa-

Parlamentet. Men så kan man i hvert fald håbe, at det i det mindste stilner af derefter.

Jeg skal så også endnu en gang takke for anledningen til at gøre rede for Det Konservative Folkepartis holdning til den her 

sag.

I 2005 indledte EU optagelsesforhandlinger med Tyrkiet. Forud var gået mange års forberedelser og reformer i Tyrkiet, der 

ansøgte om medlemskab af EF allerede i 1987. Reformarbejdet går dog endnu flere år tilbage. Allerede i 1963 underskrev 

de seks EF-lande og Tyrkiet Ankaraaftalen. Den betød, at Tyrkiet skulle tilpasse sig EU’s indre marked, bl.a. ved at 

tyrkiske arbejdstagere under bestemte vilkår fik lov til at arbejde i de daværende EF-lande. Tyrkiet har altså længe 

orienteret sig mod EF og nu mod EU, hvilket har været årsag til betydelige ændringer af det tyrkiske samfund. Det er også 

sket i løbet af de her år.

Men der er slet ikke for os Konservative nogen tvivl om, at der endnu er langt igen for Tyrkiet. Københavnskriterierne er det 

væsentligste grundlag, som Kommissionen løbende vurderer Tyrkiet ud fra. Helt overordnet er der tre kriterier, nemlig det 

politiske, det økonomiske og kriteriet om overtagelse af EU’s samlede regelsæt. Det politiske kriterium kræver demokrati, 

retsstat, menneskerettigheder og beskyttelse af mindretal. Som nævnt af udenrigsministeren tidligere vurderer 

Kommissionen, at Tyrkiet i tilstrækkelig grad opfylder det kriterium. Alligevel er der dog i høj grad - og det vil jeg gerne slå 

fast - plads til forbedringer. Ytringsfrihed og religionsfrihed er gode eksempler på rettigheder, som endnu ikke beskyttes 

kompromisløst i det tyrkiske samfund. Det vil kræve en holdningsændring, som EU kan være med til at fremme.

I 2006 har EU også kritiseret Tyrkiet for ikke at leve op til det økonomiske kriterium. Det skyldtes stridighederne om 

Cypern, der har fået Tyrkiet til ikke at udvide toldunionen med EU til også at omfatte de nye medlemslande. EU’s kritik er 

ikke blot snak, men er blevet fulgt op af sanktioner. Dele af optagelsesforhandlingerne er simpelt hen stoppet, indtil EU i år 

vil genoverveje dem.

Det er altså efter vores opfattelse indlysende, at Tyrkiet mangler at levere en lang række resultater, før et medlemskab kan 

komme på tale. De mange år, Tyrkiet allerede har ventet, viser med al ønskelig klarhed, at EU ikke giver ved dørene. Ingen 

ønsker at forbarme sig over Tyrkiet, blot fordi landet har ventet længe. Jeg kan derfor heller ikke helt forstå Dansk 

Folkepartis store bekymring for forhandlingerne med EU. Tror Dansk Folkeparti virkelig, at Tyrkiet bliver lukket ind, før de 

lever op til Københavnskriterierne, bare fordi Tyrkiet skal med?

Som udenrigsministeren allerede tidligere har påtalt, vil Tyrkiet være et helt anderledes og vestligt samfund, hvis det på et 

tidspunkt til punkt og prikke opfylder de her krav. I Det Konservative Folkeparti bakker vi derfor fuldt op om regeringens og 

folketingsflertallets åbne og afventende holdning til optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet. Vi kan ikke på forhånd 

forudsige, hvorvidt landet på et tidspunkt ude i fremtiden vil leve op til EU’s fornuftige og nødvendige kriterier. Til gengæld 

kan vi sige, at Tyrkiet lige nu - lige nu, hvor vi står her - er et godt stykke fra at leve op til de kriterier og dermed også et 

godt stykke fra medlemskab af EU. Vi ønsker naturligvis ikke i Det Konservative Folkeparti - og det vil jeg gerne 

understrege - at Tyrkiet bliver medlem af EU, før landet er klar til EU og EU er klar til Tyrkiet. 
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Kl.13:53  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:53  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg synes, at det er meget skarpsindigt lige til sidst at få slået fast, at Tyrkiet ikke kan blive medlem af EU, før Tyrkiet er 

klar! Jeg går ud fra, at det må være et krav, der gælder for alle europæiske lande, ellers ville der i hvert fald være noget 

mærkeligt over det, og derfor er det måske i virkeligheden også lidt overflødigt at gentage det og gøre det til et så 

gennemgående argument i hele sin retorik.

Jeg tror så aldrig, at Tyrkiet bliver medlem, fordi Tyrkiet i øjeblikket bevæger sig i den helt gale retning. Landet er i gang 

med en islamisering fra top til bund, og det er i virkeligheden det, der er det dybt bekymrende, for hvordan reagerer Tyrkiet 

på de forhandlinger, der i øjeblikket finder sted? Sagen er jo den, at hvis man orienterer sig i de tyrkiske medier, i den 

tyrkiske debat, kan man se, at de krav, som EU stiller til Tyrkiet med hensyn til ligestilling, menneskerettigheder, 

demokrati, ytringsfrihed osv., helt generelt for mange tyrkere virker som en rød klud i ansigtet. De betragter det nærmest 

som en fornærmelse mod den nationale stolthed.

Derfor er spørgsmålet ikke så meget, om Tyrkiet nogen sinde bliver medlem - det tror jeg faktisk aldrig nogen sinde sker - 

men derimod, hvilken skadevirkning det har på samarbejdet og naboskabet mellem EU og Tyrkiet, at man bliver ved med at

bilde folk ind, at de kan få noget, som de tydeligvis ikke selv vil levere det nødvendige for at gøre sig klar til at få.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Helle Sjelle (KF):

Det er åbenbart overhovedet ikke overflødigt, at vi skal gentage det gang på gang, for det lader jo ikke til, at Dansk 

Folkeparti har forstået budskabet, men vi gentager det gerne en gang til: Vi mener ikke, at Tyrkiet skal være medlem af 

EU, før Tyrkiet er klar til EU, og før EU er klar til Tyrkiet. Det vil sige, at Tyrkiet skal leve op til de krav, der bliver stillet. Det 

er det, der er budskabet herfra, og det vil det også være de næste gange, Dansk Folkeparti rejser de her debatter om 

Tyrkiets udvikling.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg er ked af at have stillet et spørgsmål uden for det på forhånd skrevne manuskript, men jeg vil alligevel gerne gentage 

det.

Lad os nu lade være med at fokusere på, om Tyrkiet kommer med eller ej. Lad os nu fokusere på, hvilken betydning det har

for Tyrkiet, at man bliver ved med at sige til tyrkerne, at de på et eller andet tidspunkt, når de opfylder kriterierne, kommer 

med, og at man så bliver ved med at komme med nye kriterier. Lad os prøve at fokusere på, hvordan det bliver modtaget i 

den tyrkiske offentlighed og den tyrkiske debat, at man hele tiden stiller krav, som jo i hvert fald i forhold til kønnenes 

ligestilling, demokrati, ytringsfrihed - i parentes bemærket Muhammedtegninger - og en lang række andre ting bliver 

betragtet som en fornærmelse, altså som noget, der gør, at de bevæger sig længere væk fra EU. Er det noget, der fremmer

den broderlighed imellem Danmark og EU og Tyrkiet, som Det Konservative Folkeparti og sådan set også Dansk Folkeparti

gerne vil have, eller er det i virkeligheden noget, der gør, at parterne rykker længere væk fra hinanden?

Jeg håber, at fru Helle Sjelle kan bevæge sig lidt ud over det, hun sagde i sin ordførertale, og også svare på det, som jeg 

spørger om.
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Kl.13:56  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:56  
Kort bemærkning

Helle Sjelle (KF):

Det kan nogle gange være lidt svært, fordi spørgsmålene går i alle mulige og umulige retninger, men jeg skal dog gøre mit 

bedste.

Jeg synes bestemt ikke, at EU skal lade være med at stille krav eller stille Tyrkiet i udsigt, at de eventuelt på et tidspunkt 

kan blive medlem. Jeg synes bare også, at det er nødvendigt og væsentligt at sige til Tyrkiet: Der er nogle krav, som I bliver

nødt til at leve op til, og de krav slækker vi ikke på, heller ikke selv om I synes, at det er nogle besværlige krav; hvis I vil 

være med i det her fællesskab, så er der nogle krav, som I er nødt til at leve op til.

Hvis Tyrkiet, og det synes jeg da er væsentligt, vælger at sige, at de ikke vil leve op til kravene og ikke vil være med, er det 

jo Tyrkiets valg. Det er jo ikke sådan, at vi fra EU siger, at vi under alle omstændigheder vil have Tyrkiet med. Det er da i 

høj grad også op til dem selv, om de ønsker at leve op til de krav.
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Kl.13:57  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Næste ordfører er hr. Niels Helveg Petersen, Radikale.
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Kl.13:57  
Ordfører

(Ordfører)

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg vil gerne starte med at sige tak til udenrigsministeren. Jeg var meget enig i de betragtninger, som udenrigsministeren 

fremførte. Og lad mig sige med det samme, at jeg og Det Radikale Venstre selvfølgelig kan stemme for det af hr. Michael 

Aastrup Jensen fremsatte forslag til vedtagelse, som er genbrug, men som jo på en udmærket måde stadig væk er rigtigt.

Det er sagt hele vejen igennem i denne debat: Tyrkiet opfylder i dag ikke betingelserne for medlemskab. Tyrkiet opfylder 

ikke Københavnskriterierne, og det ved tyrkerne godt selv; det ved man selvfølgelig, det ved vi i EU. Og først når Tyrkiet 

opfylder Københavnskriterierne, kan der blive tale om medlemskab. Det vil sige, at det Tyrkiet, der engang bliver medlem, er

et andet Tyrkiet end det, vi kender i dag.

Så vil jeg føje til, at man jo ikke altid skal se vanskelighederne. Man skal også se mulighederne, og man skal ikke mindst 

se på de muligheder, der ligger i et tyrkisk medlemskab i forhold til at stabilisere et af de mest urolige hjørner i verden. Et 

Tyrkiet, der opfylder Københavnskriterierne, er medlem af EU og er medlem af NATO, kan have en i høj grad stabiliserende 

rolle at spille i dette urolige hjørne af verden. Bl.a. kan det også have betydning for udviklingen i Mellemøsten, da Tyrkiet jo 

traditionelt, på trods af at det altså overvejende er et muslimsk land, har et rigtig godt forhold til Israel.

Perspektivet om EU-medlemskab er en stor støtte til de kræfter i Tyrkiet, der ønsker demokratisering og ønsker 

modernisering af det tyrkiske samfund. At smække døren i for Tyrkiet ville have meget negative følger for den politiske, 

demokratiske udvikling i Tyrkiet, det er jeg helt overbevist om. Og lad mig så sige, at vi aldrig her i Danmark har afholdt 

folkeafstemninger, når vi skulle optage nye medlemmer i EU, og det synes jeg heller ikke kan komme på tale, når det 

drejer sig om Tyrkiet.

Så undrede jeg mig over en enkelt bemærkning fra hr. Jesper Langballe i debattens forløb. Hr. Jesper Langballe sagde, at 

historien bevæger sig langsomt. Jeg må altså sige, at min oplevelse af historiens gang inden for de sidste 18 år, siden 

1990, ikke er, at historien har bevæget sig langsomt, men at historien har bevæget sig utrolig hurtigt. Især når det drejer 

sig om udvidelse af de vesteuropæiske institutioner, især når det drejer sig om udvidelsen af EU og udvidelsen af NATO, 

har vi igennem de sidste 18 år oplevet en revolutionær udvikling i Europa. Europa ser i dag fuldstændig anderledes ud, end 

det gjorde i 1990, da kommunismen brød sammen, så jeg undrede mig lidt over den, synes jeg, historieløse betragtning.
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Kl.14:01  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.

  

98

Kl.14:01  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Hr. Helveg Petersen omtalte den positive udvikling i Tyrkiet, som den igangværende optagelsesproces har afstedkommet. 

Der vil jeg bare gerne spørge, om hr. Niels Helveg Petersen betragter det som entydigt positivt for det tyrkiske demokrati, at

det parti, AKP, hvis program og ledelse er blevet kendt i strid med forfatningens sekulariseringsprincipper, tordner frem. 

Ved de seneste valg, parlamentsvalg, præsidentvalg og forventelig også på søndag til lokalvalg, har det pågældende parti 

vundet mere og mere terræn. Og når partiet samtidig altså ved forfatningsdomstolen er blevet kendt i strid med de 

demokratiske grundprincipper i Tyrkiet selv, er det så udtryk for, at Tyrkiet bevæger sig i den rigtige retning?
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Kl.14:02  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:02  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg sagde faktisk ikke noget om den positive udvikling i Tyrkiet. Jeg sagde, at det ville være et tilbageslag for de 

progressive kræfter i Tyrkiet, hvis EU smækkede døren i for næsen af Tyrkiet. Det var det, jeg sagde.

Udviklingen i Tyrkiet er ikke entydigt gået i den rigtige retning. Der sker mange ting i Tyrkiet, som er positive, og ikke 

mindst skal vi være opmærksomme på, at tyrkisk økonomi altså er en meget, meget stærk og meget levende økonomi, der

jo helt og fuldt lever op til de krav, man økonomisk set kan stille til et medlem af EU.

Men det er ikke entydigt positivt. Der er store spændinger i Tyrkiet, og der er undertiden tilbageslag. Jeg kan jo bare ikke 

se, at det skulle være noget specielt tilbageslag, at den tyrkiske højesteret blander sig i det her og siger, hvad de mener 

om regeringspartiet. Det er da tværtimod et udtryk for en vis styrke, for demokratisk styrke, at der er en domstol, der kan 

gå på tværs af den siddende regering. Det er jo et princip, vi jo altså også hylder i Danmark, selv om det ikke står i den 

danske grundlov.
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Kl.14:03  
Kort bemærkning
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Folketinget, Christiansborg
1240 København K.
Tlf.: +45 3337 5500
Mail: folketinget@ft.dk 

F 24  Om udviklingen i Tyrkiet

Af Morten Messerschmidt (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Peter

Skaarup (DF)

Til udenrigsministeren

Per Stig Møller (KF)

Samling:  2008-09

Status:  Foretaget

 

Vis alle indlæg
Ordførertaler

Forhandlinger

Møde nr.70, torsdag 26.03.2009

Vil udenrigsministeren redegøre for den aktuelle udvikling i Tyrkiet, herunder de interne kampe mellem den islamiske regering og de 

sekulære kræfter, og i det lys give sin vurdering af, om udenrigsministeren finder, at Tyrkiet bevæger sig i retning af eller væk fra EU?

Vis oversigt over samtlige taler

0

  
Kort bemærkning

Det næste punkt på dagsordenen er:

13) Forespørgsel nr. F 24:

Forespørgsel til udenrigsministeren:

Vil udenrigsministeren redegøre for den aktuelle udvikling i Tyrkiet, herunder de interne kampe mellem den islamiske 

regering og de sekulære kræfter, og i det lys give sin vurdering af, om udenrigsministeren finder, at Tyrkiet bevæger sig i 

retning af eller væk fra EU?

Af Morten Messerschmidt (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard 

(DF) og Peter Skaarup (DF).

(Anmeldelse 13.01.2009. Fremme 20.01.2009).
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Kl.11:43  
Kort bemærkning

Formanden:

Den første, der får ordet, er hr. Morten Messerschmidt som ordfører for forespørgerne for at begrunde forespørgslen. 

Værsgo.
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Kl.11:43  
Kort bemærkning

Begrundelse

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand. Efter at have gennemgået nogle af de fatale konsekvenser af allerede gennemførte udvidelser vender vi altså 

blikket imod en af de nok mest opsigtsvækkende forhandlinger, som i øjeblikket pågår med et land, som ønsker 

medlemskab af EU, nemlig Tyrkiet. Jeg og Dansk Folkeparti er af den opfattelse, at det fra starten af har været en fatal 

misforståelse overhovedet at indlade sig på optagelsesforhandlinger med et land, der kulturelt, politisk, historisk og på 

mange andre områder afviger så mærkbart fra kernelandene, fra medlemslandene i EU, at vi nærmest dagligt oplever 

forskellene, konflikterne, problemerne ved at skulle få to så forskellige størrelser til overhovedet at passe sammen, og at det

i virkeligheden i højere grad fører til, at de to parter så at sige flytter sig bort fra hinanden, end det, der oprindelig var tanken:

at man skulle forsøge at forene.

Vi har et godt samarbejde med Tyrkiet i Europarådet og i NATO og i andre sammenhænge, men de fleste vil efterhånden 

kunne se, at det, der foregår i øjeblikket i Tyrkiet, er en regulær islamisering, hvor AK-partiet med premierminister Erdogan 

og præsident Gül i spidsen område for område - undervisningssektoren, administrationen, justitsvæsenet og en lang række

andre sektorer - er i gang med en islamisering af landet, som hverken er til Tyrkiets fordel eller til EU’s fordel. Det er derfor 

vores opfattelse, dels at vi i Folketinget løbende skal have en debat om, hvordan udviklingen i Tyrkiet nu engang er, dels at 

regeringen bør tilsikre, at uanset hvad der sker, vil Tyrkiet aldrig kunne blive medlem af EU, uden at danskerne bliver spurgt 

ved en folkeafstemning, dels at man skal overveje, om det overhovedet er fornuftigt i forhold til relationen Tyrkiet og EU 

imellem at fortsætte med forhandlingerne.

Det er på den baggrund, at vi ønsker den her forespørgsel.
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Kl.11:45  
Kort bemærkning

Formanden:

Ja tak. Så er det udenrigsministeren til besvarelse.
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Kl.11:46  
Ordfører

Besvarelse

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

EU har haft optagelsesforhandlinger med Tyrkiet siden 2005. Reformtempoet i landet har været svingende - det er der ingen

grund til at lægge skjul på - men den tyrkiske regering har som sin erklærede målsætning at tilnærme Tyrkiet EU og EU's 

standarder. Det vil jo selvsagt være i både EU's og Danmarks interesse, så det er en proces, som vi støtter.

Ifølge den tyrkiske forfatning er Tyrkiet et sekulært samfund med en klar adskillelse mellem stat og religion. 

Regeringspartiet, AKP, har islamiske rødder, men det afviser selv at være islamisk orienteret. Det er sandt, at der i det 

tyrkiske samfund er kredse, der frygter, at AKP-regeringen bevæger landet væk fra princippet om adskillelse af stat og 

religion. AKP lægger selv vægt på, at Tyrkiets strategiske orientering er mod Europa, og partiet har, siden det kom til 

magten i 2002, arbejdet for landets tilnærmelse til EU. Det registrerede vi jo navnlig i perioden fra 2002 til udgangen af 

2005, hvor reformtempoet var særlig højt.

AKP fik ved det seneste valg i 2007 cirka 46 pct. af stemmerne, og partiet fortsatte på det grundlag med at have 

regeringsansvaret. Desuagtet har domstolene været opmærksomme på AKP's islamiske rødder for at sikre, at Tyrkiet 

forbliver sekulært. Sidste år behandledes således en sag imod AKP, og den meget omtalte lukningssag mod AKP kostede

jo rent faktisk meget politisk energi og opmærksomhed og satte reformtempoet ned i forhold til det, som EU forlangte.

Men sagen blev afsluttet i 2008, ved at den tyrkiske forfatningsdomstol konkluderede, at AKP havde været centrum for 

antisekulære aktiviteter, men domstolene undlod at skride til lukning at partiet. Sagen tydeliggjorde konflikten mellem stat 

og religion i det tyrkiske samfund, og den satte som sagt reformprocessen i stå i en lang periode. Og så vil jeg selvfølgelig 

gerne tilføje, som jeg også sagde dengang, at partilukninger i et demokrati bør være noget ganske exceptionelt og være i 

overensstemmelse med Venedigkriterierne, som Europarådet jo arbejder med. Siden lukningssagen i 2008 har valgkampen 

op til lokalvalget den 29. marts 2009 igen afledt opmærksomheden noget fra EU-processen.

Grundlaget for EU's optagelsesforhandlinger med Tyrkiet er som bekendt Københavnskriterierne og den opstrammede 

forhandlingsramme, som er fastlagt af Rådet for Den Europæiske Union. Den danske holdning til optagelsesforhandlinger 

med Tyrkiet er klar, og den har jo også et bredt flertal i Folketinget bag sig og blev bekræftet den 2. maj 2006. 

Målsætningen er et tyrkisk medlemskab af EU, men forhandlingerne er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på 

forhånd, og hvor der også skal tages hensyn til EU's evne til at optage nye medlemmer på det tidspunkt, hvor beslutningen 

skal træffes. Tyrkiet kan først blive medlem af EU, når alle betingelser for medlemskab er opfyldt og EU altså er klar.

Europa-Kommissionen konkluderede i den seneste fremskridtsrapport for Tyrkiet fra november 2008, at landet har forbedret 

sin evne til at leve op til forpligtelserne ved et EU-medlemskab. Tyrkiet opfylder fortsat, siger Kommissionen, i tilstrækkelig 

grad det politiske Københavnskriterium.

Der er sket visse fremskridt i forhold til ytringsfriheden, bl.a. gennem en ændring af artikel 301 i straffeloven, og forholdene 

for de ikkemuslimske trossamfund er forbedret gennem vedtagelse af lov om stiftelser, men implementeringen af 

reformtiltagene halter desværre bagefter i flere tilfælde.

På det udenrigspolitiske område fremhævede Kommissionen i øvrigt Tyrkiets aktive rolle i særlig Mellemøsten og 

Kaukasus, hvor der jo er bevægelse i positiv retning.

EU-Kommissionen peger på, at en væsentlig udfordring for Tyrkiet er at få gennemført en forfatningsreform og en reform af 

justitsvæsenet. Derudover skal Tyrkiet fremme menneskerettighederne, bl.a. ytringsfriheden og religionsfriheden, og den 

civile kontrol med militæret skal styrkes.

Tyrkiet lever desuden endnu ikke op til sine forpligtelser i henhold til den såkaldte Ankaraprotokol. Den protokol udvider sin 

toldunion mellem EU og Tyrkiet til også at omfatte de nye EU-medlemslande, herunder Cypern. Tyrkiet har endnu ikke 

ophævet sine restriktioner på transport- og havnefaciliteter i forhold til Cypern. EU blev i 2006 enig om, at dette skulle have 

konsekvenser, og det blev bl.a. besluttet, at 8 ud af de 35 forhandlingskapitler skulle fastfryses. EU vil tage spørgsmålet om

Ankaraprotokollen op til fornyet overvejelse til efteråret 2009. Tyrkiet modsætter sig gennemførelse af Ankaraprotokollens 

forpligtelser, fordi de ikke ønsker at tage et skridt, som de mener kan tolkes som en de facto tyrkisk anerkendelse af 

republikken Cypern.

I den seneste tid er der sket både fremskridt og tilbageskridt. Et helt nyt og positivt fremskridt er åbningen af en ny kurdisk 

tv-kanal på nationalt tv, TRT 6. Men på andre punkter er der i 2008 efter alt at dømme sket tilbageskridt, f.eks. har nogle 

ngo'er rapporteret om flere sager vedrørende tortur og mishandling i 2008 end året før. Det er selvfølgelig meget alvorligt, og 

det må den tyrkiske regering få rettet op på.

Alt i alt står Tyrkiet således over for en række udfordringer, der skal tackles, inden landet overhovedet kan komme i 

betragtning som medlem af EU. Men skulle Tyrkiet få gennemført alle disse reformer, få gennemført hele den proces, som 

vi forlanger af Tyrkiet, og som Tyrkiets regering selv er indstillet på at gennemføre, og skulle Tyrkiet så derigennem blive 

klar til EU og EU samtidig blive klar til Tyrkiet, så er det givet, at Tyrkiet jo til den tid vil være et helt andet land end det, vi 

kender i dag, og som Dansk Folkeparti altid forholder sig til. Så vil de forhold, som Dansk Folkeparti med megen ret 

anfægter, nemlig være fortid.

Den tyrkiske regering har tilkendegivet, at den ønsker at sætte fart på EU-reformprocessen efter lokalvalget den 29. marts. 

Premierminister Erdogan har udnævnt en ny EU-chefforhandler, som kan koncentrere sig om EU-udvidelsesforhandlingerne 

og virke som en indpisker i reformprocessen, således at disse fejl og mangler bliver rettet hurtigere. Og det vil jo så 

forhåbentlig bidrage til at skabe et nyt momentum.

Ifølge AKP-regeringen selv vil et af de første tiltag efter lokalvalget være at skabe enighed om forfatningsændringer, og det 

kan vi jo kun tilskynde den tyrkiske regering til at gøre. EU er i løbende dialog med Tyrkiet, bl.a. i forbindelse med EU-

optagelsesprocessen. Danmark har også tætte bilaterale kontakter til landet, og under mit besøg i Tyrkiet sidste år 

drøftede jeg naturligvis bl.a. optagelsesforhandlingerne med udenrigsministeren, Babacan. Et af de punkter, jeg lagde vægt 

på, var vigtigheden af at få fart på reformprocessen, især reformer relateret til menneskerettighederne.

Lad mig så slå fast: Tyrkiets vej mod EU er lang og besværlig. Tyrkiet skal gennemføre en omfattende reformproces. Det 

centrale er, at Tyrkiet selv ønsker en tilnærmelse til EU. Det er også i både EU's og Danmarks interesse, at Tyrkiet udvikler

sig i retning af EU. Kommer landet igennem de nødvendige reformer, vil det være et helt andet land, end vi kender i dag. 

Men det vil tage mange år, før Tyrkiet når det punkt, og det vil først være til den tid, vi skal tage endelig stilling til et tyrkisk 

medlemskab af EU.

Her og nu har vi fokus på Tyrkiets tilnærmelse til EU og den tyrkiske reformproces, og det er en reformproces, vi alle, også 

Dansk Folkeparti, naturligvis må være interesseret i fortsætter og accelererer.
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Kl.11:53  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak til udenrigsministeren for besvarelsen.

Så går vi til forhandlingen, og den første, der får ordet, er hr. Morten Messerschmidt som ordfører for forespørgerne.
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Kl.11:53  
Kort bemærkning

Forhandling

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand. Hvorfor minder udenrigsministerens ord mig slående om Chamberlains betragtninger efter sin fredsaftale med

Hitler, peace in our time, troen på, at blot man har et papir, hvorpå der står fred, så får man fred? Det gør de, fordi det er 

præcis den samme situation, vi befinder os i med hensyn til den tyrkiske regering, som naturligvis alt andet lige er et noget

mere venligt stemt regime end det, som Chamberlain havde indgået en aftale med.

Man tror, hvis man skal blive i sprogbruget, på unifying i vores tid, på forening i vor tid med noget, som grundlæggende er 

fuldstændig uforeneligt. Og jeg undrer mig over, at udenrigsministeren næsten ikke, for ikke at sige slet ikke, svarer på den

del af forespørgslen, som handler om, hvorvidt Tyrkiet i øjeblikket bevæger sig bort fra EU eller i retning af EU. Han berører 

overhovedet ikke den islamiseringsproces, som i øjeblikket er i gang under AK-regeringen - ud over dommen fra højesteret. 

Udenrigsministeren berører selvfølgelig forfatningsændringen og siger, at den er positiv. Men er det ubetinget positivt, at AK-

regeringen som led i sit islamiske kvindesyn nu mener, at kvinder skal ind i en særlig bestemmelse i forfatningen, som 

handler om sådan særlig beskyttelsesværdige grupper, herunder børn, handicappede og lignende?

Er det i virkeligheden ikke et forslag, som ligger fuldstændig i forlængelse af det, vi for få år siden hørte fra samme Erdogan,

om sex uden for ægteskab, der også skulle være kriminelt, forudsat at man altså var gift med en anden? Det er fuldstændig

den samme islamiske tankegang, som vi her ser fra Erdogans parti, som når Erdogan udsteder censurforbud mod 

videnskabelige magasiner, der bringer et billede af Charles Darwin på forsiden, fordi han efter regeringens opfattelse har 

været grundlaget for den kreationisme, som man betragter som i strid med islam. Eller hvorfor nævner man ikke de 254 

journalister, som alene sidste år blev retsforfulgt af regeringen, heraf 44 alene efter den artikel 301, som udenrigsministeren 

nævner, men som det tyrkiske retsvæsen altså stadig væk forholder sig til, bruger, anvender, sigter og dømmer folk efter?

Tyrkiet er på vej væk fra EU. Man har ligestillet de islamiske og de sekulære skoler, når det kommer til optag på 

universiteterne. Man har fjernet det gamle forbud mod det islamiske hovedtørklæde, som går helt tilbage til kemalismens 

start, helt tilbage til tiden lige efter første verdenskrig. Man har på linje med det, der foregår i alle andre muslimske lande, 

valgt at forbyde restauranter at udskænke alkohol i 62 ud af Tyrkiets 81 provinser. Område for område minder Tyrkiet mere 

om det Mellemøsten, vi kender, end om det EU, vi nu engang er.

Derfor er vi i Dansk Folkeparti voldsomt skeptiske over for at fortsætte den optagelsesproces, man har sat i gang. Og vi 

insisterer på, at hvis man vil dette ideologiske projekt, må det i det mindste sikres, at befolkningerne får det endelige ord. 

Lige så vel som at præsident Sarkozy i Frankrig har lovet franskmændene en folkeafstemning, bør den danske regering 

også love danskerne, at hvis man fortsætter med dette hovedløse projekt, jamen så bliver det danskerne, der får den 

endelige afgørelse ved en folkeafstemning. Det er det eneste rigtige.

Jeg skal derfor her indledningsvis på vegne af Dansk Folkeparti fremføre følgende:

Forslag til vedtagelse 

»Folketinget konstaterer, at Tyrkiet med sit historiske, politiske og kulturelle baggrund afviger mærkbart fra de øvrige af 

EU’s medlems- og ansøgerlande. Endvidere konstaterer Folketinget, at Tyrkiet igennem de seneste år har gennemgået en 

udvikling væk fra det sekulære udgangspunkt, idet der henvises til forholdene for minoriteter, for ytringsfriheden, for 

ligestillingen og for demokratiet.

På den baggrund opfordrer Folketinget regeringen til i EU at modarbejde processen med henblik på optagelse af Tyrkiet i 

EU og kræver, at regeringen som led i en eventuel optagelse af Tyrkiet som medlem af EU udskriver folkeafstemning 

herom.«

(Forslag til vedtagelse nr. V 48).

Tak, formand.
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Kl.11:58  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak. Dette oplæste forslag til vedtagelse vil indgå i Folketingets videre forhandlinger.

Jeg skal her udsætte mødet. Mødet genoptages kl. 13.00.
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Kl.11:58  
Kort bemærkning

:

Mødet er udsat. (Kl. 11:58).
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Kl.13:06  
Kort bemærkning

Forhandling

Formanden:

Mødet er genoptaget.

Vi er ved forhandlingen, og den næste ordfører under F 24 er hr. Michael Aastrup Jensen. Værsgo.

  

Vis alle (6) indlæg i denne gruppe

10

Kl.13:07  
Ordfører

(Ordfører)

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg vil indledningsvis gerne have lov til at slå fast, at i spørgsmålet om Tyrkiets mulige optagelse i EU, er der faktisk 

opstillet en lang række helt specifikke krav, og før de er opfyldt, kan der på ingen måde blive tale om et tyrkisk EU-

medlemskab. Som det ser ud i dag skal tyrkerne flytte sig endog meget langt, hvis de på nogen måde skal gøre sig 

forhåbninger om at blive en del af Den Europæiske Union. Det er min og Venstres opfattelse, at Tyrkiet, som vi kender det i

dag, langtfra er parat til at blive en del af EU. Jeg vil godt have lov til at advare imod, at Dansk Folkeparti får lov til at kapre 

debatten for at gøre den til et spørgsmål om, hvorvidt Tyrkiet anno 2009 skal være EU-medlem. Det spørgsmål er jo 

fuldstændig uaktuelt.

Denne forespørgselsdebat er en ud af efterhånden mange debatter, hvor vi kan få lov til at høre på Dansk Folkepartis 

evindelige klagesang om, at EU er så og så dårligt, og at vi i virkeligheden ville være meget bedre tjent med en høj mur 

omkring Danmark, der kan holde omverdenen på behørig afstand. Det er som at høre en meget dårlig lp-plade, hvor 

pickuppen desværre er kørt fast i samme rille, og på pladecoveret blomstrer partiets spidskandidat til 

europaparlamentsvalget, en mand, der er så utilfreds med EU, at han partout må have et fast sæde i dets parlament. Vi 

befinder os med andre ord midt i hr. Morten Messerschmidts valgkamp, og her er spørgsmålet om Tyrkiet blot endnu et 

stykke valgflæsk, som han langer over disken til vælgerne.

Vi kan bruge Tyrkiet, men set i den sammenhæng er Tyrkiets behov for EU langt, langt større. Tyrkiet ligger som bekendt 

på grænsen mellem Europa og Asien. Af den grund har landet enorm strategisk betydning, især sikkerhedspolitisk, men 

også med hensyn til energiforsyning og handel i øvrigt. Samtidig indtager Tyrkiet en nøglerolle som diplomatisk bindeled 

mellem de stridende parter i Mellemøsten. Landet har bl.a. spillet en meget aktiv rolle i forsøget på at mægle mellem 

Syrien og Israel. Endelig er Tyrkiet en regional magtfaktor, der er med til at værne os og de øvrige lande i Mellemøsten mod

Irans islamiske terrorregime.

Men selv om Tyrkiet måske er lidt af en duks set i mellemøstlig sammenhæng, befinder landet sig stadig rigtig langt nede 

på den demokratiske skala. Der er meget langt op for overhovedet at nærme sig det niveau, som landet skal befinde sig på,

før et tyrkisk medlemskab af EU bliver realistisk. Listen over Tyrkiets fejl og mangler er alenlang, og Dansk Folkepartis 

ordfører har vi allerede hørt remse op af denne liste igen og igen, og det vil han sikkert gøre igen under debatten. Men jeg 

skal nok spare Tinget.

Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at vi i Venstre, eller for den sags skyld i EU generelt, vil se stort på Tyrkiets 

stribevis af brud på elementære menneskerettigheder eller er ligeglade med, at landet ikke efterlever internationale 

konventioner og aftaler - på ingen måde. Hvis Tyrkiet nogen sinde skal gøre sig forhåbninger om at blive en del af det gode 

selskab, skal tyrkerne og deres ledere virkelig lægge sig i selen, for de har meget, meget lang vej igen, før de er egnede til 

at blive lukket ind i varmen. Som jeg sagde indledningsvis, er EU’s principper klippefaste, dem kan der ikke forhandles om. 

På den baggrund vil jeg gerne på vegne af Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale

Venstre og Liberal Alliance fremsætte følgende:

Forslag til vedtagelse

»Folketinget bekræfter sin vedtagelse V 66 af 2. maj 2006.«

(Forslag til vedtagelse nr. V 49).

Hvis nu ikke alle tilstedeværende ved, hvad det egentlig var, vi vedtog i 2006, vil jeg gerne lige læse det op som en 

servicemeddelelse. Det var følgende:

»Folketinget konstaterer, 

- at forhandlingerne med Tyrkiet om medlemskab af Den Europæiske Union er indledt,  

- at grundlaget er Københavnskriterierne og en opstrammet og forsvarlig forhandlingsramme som fastlagt af Rådet for Den 

Europæiske Union på mødet den 3. oktober 2005, 

- at målsætningen er tyrkisk medlemskab af EU, men at forhandlingerne er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på 

forhånd, og hvor der også skal tages hensyn til EU's evne til at optage nye medlemmer (absorptionskapacitet). Folketinget 

opfordrer regeringen til fortsat at medvirke til at sikre en stram og forsvarlig forhandlingsproces med Tyrkiet.«
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Kl.13:11  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak. Vi har jo i formandskabet indført den praksis, at man ikke nødvendigvis læser et forslag til vedtagelse op, efter at 

ordføreren netop har læst det op - sådan har det jo været før - men for en god ordens skyld vil jeg gøre det her, for nu er der 

to oplæste forslag: det gamle og det nye. Jeg vil godt læse det op, for det er rimelig kort. Det, som Venstre, 

Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance har som

forslag til vedtagelse, lyder:

»Folketinget bekræfter sin vedtagelse V 66 af 2. maj 2006.«

Det er det forslag til vedtagelse, der indgår i de videre forhandlinger.

Der er ønsker om korte bemærkninger, og det er først hr. Morten Messerschmidt. Jo
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Kl.13:12  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Først må der være grund til at takke hr. Michael Aastrup Jensen om ikke andet så i hvert fald for hans opfindsomhed i 

forhold til at skrive ordførertaler. Under den tidligere debat hørte vi lidt om Morten Korch, og nu skal vi høre om hans lp-

samling. Jeg er da næsten glad for, at vi har begrænset det til to debatter i dag.

Dernæst vil jeg høre: Når nu man fra det her store flertal af partiers side vælger at trække en vedtagelse fra den 2. maj 2006

frem, altså en næsten 3 år gammel vedtagelse, vidner det så i virkeligheden ikke om, at man fra de partiers side 

overhovedet ikke interesserer sig for, hvad der foregår i Tyrkiet? For der er jo netop sket helt elementært graverende ting i 

Tyrkiet inden for de sidste 2-3 år. AK-partiet, altså regeringspartiet, er blevet kendt i strid med forfatningen, og der er en 

omfattende islamisering af samfundet i gang. Alle de ting vælger japartierne overhovedet ikke at tage stilling til, næ, man 

holder fast i det, man vedtog i 2006, og så kan alt det andet åbenbart være ligegyldigt.
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Kl.13:13  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:13  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Nu tror jeg ikke, at Dansk Folkepartis EU-ordfører helt kan lægge mig i munden, at jeg ikke havde en rimelig skarp kurs 

over for et eventuelt kommende EU-medlemskab for Tyrkiet. Det var også derfor, at jeg som en servicemeddelelse læste 

vedtagelsen fra 2006 op, hvis nu nogen skulle have glemt den, for der siger vi jo, at det er en åben proces - resultatet er 

ikke givet på forhånd - at regeringen skal føre en stram og forsvarlig forhandlingsproces osv. 

Det er altså ord, hvor vi klart siger, at Københavnskriterierne skal opfyldes fra Tyrkiets side, at man generelt skal stramme 

op i forhold til demokratiske spilleregler osv. Det sagde vi allerede dengang, og det er der selvfølgelig ikke ændret ved; det 

mener vi stadig væk, og dermed har vi også sagt, at vi ikke mener, at Tyrkiet er i mål endnu. Og som jeg også sagde i 

ordførertalen, mener vi faktisk fra Venstres side, at der er rigtig lang vej til målstregen endnu.

Så er der selvfølgelig to måder, man kan gribe det an på: Skal vi så bare lade være med at tænke mere over det, eller skal 

vi prøve at holde dem på sporet og kæmpe for, at de når i mål? Det er det, vi lægger op til fra Venstres side.
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Kl.13:14  
Kort bemærkning

Formanden:

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:14  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Det kan jo ikke tages som udtryk for andet, end at Venstre åbenbart finder, at det der med, at et parti og en regering bliver 

kendt i strid med sit eget lands forfatning, i hvert fald ikke er væsentligt nok til, at man gider bruge et par minutter på at 

indskrive det i et forslag til vedtagelse. Det er da ganske tankevækkende. Noget så fundamentalt for et demokrati, som at 

ens regering overholder forfatningen, bør da indgå i de overvejelser, som man som EU-medlemsland gør sig, i takt med at 

Tyrkiet altså forhandler.

Så vil jeg spørge i forhold til det der mantra, vi hele tiden hører og sikkert vil høre fra alle de andre copy-paste-talere her 

efterfølgende, at selvfølgelig kan Tyrkiet først komme med, når landet overholder kriterierne: Hvilket europæisk land kan 

komme med, før de overholder kriterierne? For ellers giver det svar jo ikke nogen mening. Der er jo masser af europæiske 

lande, man ikke vælger at indlede optagelsesforhandlinger med, men hvis de alle sammen bare skal med, når de opfylder 

kriterierne, hvorfor skal man så forhandle med Tyrkiet og ikke med f.eks. Aserbajdsjan og Rusland?
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Kl.13:15  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:15  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Nu er det jo sådan, vil jeg gerne sige til hr. Morten Messerschmidt, at Tyrkiet er et officielt kandidatland til EU; det er 

Aserbajdsjan ikke endnu, og det er i hvert fald en rimelig god grund til, at man ikke forhandler med Aserbajdsjan.

I forhold til Tyrkiets eventuelle kommende EU-medlemskab har vi jo klart sagt, at vi ønsker at holde dem på sporet i forhold 

til Københavnskriterierne og i forhold til, at de mangler at få ryddet op i nogle ting, bl.a. i forhold til spørgsmålet om deres 

domstole og i forhold til forfatningen. Det er vi jo fuldstændig enige om. Det er også derfor, jeg siger, at det simpelt hen ikke

kan nytte noget, at Dansk Folkeparti prøver at kapre en dagsordenen om, at vi fra Venstres side gerne vil have Tyrkiet med 

i EU anno 2009, for som jeg sagde i min tale: Det ønsker vi ikke. Vi vil have, at Tyrkiet skal opfylde en lang række krav, 

som de ikke er i nærheden af at opfylde endnu, før de kan komme med i EU. Et forsøg på at fjerne den fokus, som hr. 

Morten Messerschmidt prøver på, skal han ikke få held til.
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Kl.13:16  
Kort bemærkning

Formanden:

Så er der en kort bemærkning fra hr. Kamal Qureshi.
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Kl.13:16  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

Tak. Vi har jo fremsat et fælles forslag til vedtagelse, men jeg tror, at vi også er enige på afgørende områder, så jeg synes 

bare - når nu vi ikke fik lejlighed til at stille ministeren spørgsmål i første runde - at jeg gerne, for at få det på plads, vil 

spørge Venstres ordfører, om ikke Venstre vil kunne bekræfte sammen med SF, at den helt klare grund til, at vi støtter den 

her proces, er, at vi tror på, at Tyrkiets udvikling i retning af mere demokrati, bedre menneskerettigheder, bedre rettigheder 

for kvinder og andet fremmes i den her proces og ikke det modsatte.

Det, der er det helt bærende, er jo, at vi i modsætning til Dansk Folkeparti ikke bare er optaget af at ødelægge Tyrkiet, 

men faktisk er optaget af, hvordan vi fremmer den udvikling i Tyrkiet, som kan gøre, at Tyrkiet netop kan virke som den bro, 

der bliver nævnt i ordførerens tale.
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Kl.13:17  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:17  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg kan kun være fuldstændig enig med spørgeren og sige, at det helt klart er vores vurdering, at det, at vi så at sige holder

dem på sporet - som jeg har nævnt et par gange - i forhold til optagelsesforhandlingerne, i forhold til at der hele tiden er en 

undersøgelse af, om de opfylder de forskellige kriterier, at vi arbejder for, at de kommer i en meget mere demokratisk 

retning, og holder regeringen fast på de løfter, den har givet i forhold til EU, er markant bedre, end at vi kommer og siger: 

Nej, vi mener ikke, at Tyrkiet overhovedet er en del af Europa. For så kan det da gå rigtig galt.

Her taler vi altså om et land, som har en kæmpe militærstyrke, et land, som i dag i mit billede i en eller anden grad er med 

til sammen med Israel at være duksedrengen i Mellemøsten. Og det kan altså gå gruelig galt, hvis ikke vi kan holde dem 

på sporet og så at sige hele tiden sige: I kan godt nå målet, hvis I opfylder de her forskellige krav. Så jo, jeg er meget enig.
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Kl.13:18  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Kamal Qureshi.
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Kl.13:18  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

De her korte bemærkninger behøver jo ikke nødvendigvis være spørgsmål, så jeg vil benytte lejligheden til at sige, at set 

gennem SF’s briller er der jo ikke nogen tvivl om, at det er helt klart, at vi ser en proces i Tyrkiet. Går man tilbage til det 

tidspunkt, hvor processen startede i Tyrkiet, og det er jo længere tilbage end i 2005, er der ingen tvivl om, at Tyrkiet har 

bevæget sig i en retning med mere respekt for menneskerettighederne. De grupper i Tyrkiet, som ønsker den her proces, 

bliver styrket af et europæisk samarbejde og bliver styrket af, at Tyrkiet er med i en lang række projekter, 

menneskerettighedsprojekter, kvinderettighedsprojekter, demokratiprojekter m.m. Tyrkerne er med i de internationale 

konferencer, og deltager også i langt hovedparten, hvor de personer og de grupper bliver styrket.

Så det ville være en skadelig udvikling for Tyrkiet, hvis vi skulle vælge den linje, som Dansk Folkeparti lægger op til, og 

skubbe tyrkerne fra os. Det, der er det helt centrale, det helt afgørende og det, tyrkerne har brug for, er, at vi er der, at vi 

hjælper dem, og at vi er med til at fremme udviklingen i det rigtige spor.
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Kl.13:19  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:19  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg er enig i, at vi heldigvis har set visse positive skridt fra Tyrkiets side. Jeg må så til gengæld sige, at jeg også synes, at 

vi har set tilbageskridt fra Tyrkiets side. Der må jeg give hr. Morten Messerschmidt ret i, at vi også har set episoder, som 

jeg i hvert fald absolut ikke syntes var pæne. Derfor er det også vigtigt for mig at understrege, at det Tyrkiet, som vi fra 

Venstres side gerne ser får EU-medlemskab, ikke er et Tyrkiet anno 2009, for der er altså lang vej endnu. Men som 

spørgeren klart var inde på, kan Tyrkiet jo kun komme i mål, hvis og såfremt Tyrkiet er på sporet, og derfor er det vigtigt, at 

vi holder dem på sporet.
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Kl.13:20  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe for en kort bemærkning.
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Kl.13:20  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Når jeg påhører de her debatter om Tyrkiets mulige optagelse i EU, så er der en ting, der altid undrer mig, og det er bl.a. hr.

Michael Aastrup Jensens tidshorisont. Det er altså, som om historien kun er et øjeblik, der venter på det næste øjeblik, og 

det er rigtigt, at det er sådan med historien i forhold til Vorherre, men hr. Michael Aastrup Jensen kunne dog godt have en 

anden tidshorisont.

Der bliver hele tiden sagt, at det slet ikke er i dag, og at det slet ikke er i 2009, at Tyrkiet skal optages, men altså, 

Muhammed er ca. 1.500 år gammel, og islamismen er lige så gammel. Så har vi i årene efter første verdenskrig oplevet et 

tilbageslag for islamismen med Kemal Atatürks reformer, og nu går det den modsatte vej igen, som om Kemal Atatürk 

næsten ikke havde eksisteret… 
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Kl.13:21  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Vi skal lige have spørgsmålet.
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Kl.13:21  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Ja, spørgsmålet - det forundrede spørgsmål - er: Hvad er det for en tidshorisont? Er det 30 år, der vil gå, inden Tyrkiet kan 

optages, eller er det 100 år, og kunne man så ikke lige lade det ligge lidt og vente med at snakke om det?
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Kl.13:22  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:22  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Altså, jeg kan ikke sætte en tidsgrænse ind og sige, at det bliver om x antal år, at Tyrkiet kan blive medlem af EU, for som

jeg har slået fast, skal Tyrkiet opfylde en lang række kriterier, som de ikke er i nærheden af at opfylde endnu. Og hvornår 

de så gør det, beror selvfølgelig på de forhandlinger, der er mellem EU på den ene side og Tyrkiet på den anden side. Jeg 

er selvfølgelig forhåbningsfuld, med hensyn til at vi kan komme det nærmere, at det kan storme fremad, men det er jo også 

vigtigt at slå fast, at det forslag til vedtagelse, som vi forhåbentlig bekræfter med en afstemning her senere, også klart siger,

at det er en åben proces, hvor resultatet ikke er givet på forhånd.

Så det vil sige, at det altså er sådan, at det ikke bare er en gratis omgang for Tyrkiet. Hvis ikke Tyrkiet opfylder de 

forskellige kriterier, der er, kan Tyrkiet ikke blive medlem af EU. Derfor er det også vigtigt, at Tyrkiet spiller med på den her 

bane.
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Kl.13:23  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.13:23  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jo, men hvis jeg nu fik den originale idé at foreslå her i Folketinget, at Saudi-Arabien skulle optages i EU, så ville det 

formentlig støde på forskellige indvendinger, og en af de absolut relevante ville være, at Saudi-Arabien er et islamisk 

diktatur. Og så ville hr. Michael Aastrup Jensen sige, at det jo var en proces, der gik over tid, og at alle 

Københavnskriterierne skulle være opfyldt, før vi kunne optage Saudi-Arabien.

Ærlig talt, er det da ikke nogle mærkelige luftkasteller og en mærkelig mangel på fornemmelse for, hvor uendelig langsomt 

historien bevæger sig?
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg kan berolige hr. Jesper Langballe med, at vi fra Venstres side ikke vil arbejde for, at Saudi-Arabien bliver medlem af EU.

Det er jo så dermed også sagt, at jeg mener, at Tyrkiet er et kandidatland, og at Tyrkiet selvfølgelig skal opfylde en lang 

række kriterier, for at det kan blive medlem. Det har jeg efterhånden sagt mange gange nu, men alligevel prøver man at 

skyde os i skoene, at - som jeg hørte det fra hr. Morten Messerschmidt tidligere - hvis det stod til os, ville Tyrkiet komme 

med i nærmeste fremtid.

Jeg har altså sagt rimelig klart i min tale, at der er lang vej endnu, før Tyrkiet kommer i mål, men som vi også talte om før, 

er det, at vi holder dem på sporet og holder dem på en demokratisk vej, bedre end alternativet.
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Så er det fru Yildiz Akdogan, Socialdemokratiet.

  

Vis alle (28) indlæg i denne gruppe

38

Kl.13:25  
Ordfører

(Ordfører)

Yildiz Akdogan (S):

Et uddannelsessystem, der fungerer under en religiøs administration, censur på bøger, dødsstraf, skilsmisse ikke tilladt, 

prævention og abort ikke tilladt, kvinder i den offentlige sektor må opgive deres arbejde i tilfælde af et ægteskab, 

kriminalisering af homoseksuelle - disse var punkter i en forfatning, som også gjorde krav på nabostatens territorium. Men 

den her forfatning er ikke den tyrkiske. Det er en forfatning, der var den irske før 1973. Det får en til at tænke og ikke mindst

stille spørgsmålet: Kan det virkelig passe? Ja, det kan det. Men Irland er heldigvis nået langt siden, bl.a. takket være EU 

og de krav, man har stillet fra fællesskabets side til de enkelte medlemslande.

Men spørgsmålet i dag drejer sig om Tyrkiet, og spørgsmålet er så, hvad der sket, siden dette land blev kandidatland i 

1999. Tyrkiet har først og fremmest forpligtet sig til at opfylde Københavnskriterierne. Allerede 2 år efter, dvs. i 2001, 

lancerede den daværende koalitionsregering sin første reformpakke, der prikkede hul på en række tabuer i tyrkisk politik - 

tabuer, som gjorde op med militæret, mindretalsspørgsmålet og menneskerettighederne generelt.

I 2002 fik landet så sin nuværende konservative, religiøse regering, også kendt som AKP-partiet. Trods skeptikernes frygt 

for en islamisering af det sekulære Tyrkiet, kan man med rette spørge, hvad der er sket rent reformmæssigt under den her 

regering. Hvis jeg skal fremhæve nogle af de konkrete udviklingsprocesser, kan jeg nævne nogle enkelte, og det lyder 

sådan her:

Den meget kritiserede forfatning fra 1982, der blev til efter militærkuppet, har været og er under stor forandring og 

reformproces, og en tredjedel af forfatningen er bl.a. ændret. Dødsstraffen er afskaffet. Den politiske situation i Tyrkiet er 

meget mere stabil end tidligere, og militærets indblanding i det politiske liv er begrænset væsentligt. Bl.a. har militæret blot

en rådgivende rolle i dag. Mindretalsrettigheder er forbedret væsentligt. F.eks. er det i dag tilladt, at det kurdiske mindretal 

kan få lov til at se kurdisk tv 24 timer i døgnet. Kvindernes ligestilling er forbedret markant, bl.a. via ægteskabsloven og den 

reviderede straffelov. Vold mod kvinden tages meget mere alvorligt fra myndighedernes side, og der er nultolerance over for 

æresrelaterede drab, heldigvis. Religiøse mindretal har fået lettere ved at komme frem og ytre sig til pressen og i det 

offentlige rum generelt. Der er også indført en nultolerancepolitik mod tortur og mishandling i fængslerne.

Så langt, så godt. Men er alt så fryd og gammen i Tyrkiet? Nej, Tyrkiet har stadig lang vej med hensyn til at implementere 

alle reformer, og selv om optagelsesforhandlingerne blev indledt officielt i 2005, mangler landet stadig væk 33 ud af de 35 

lovpakker, som landet skal gennemføre. Spørgsmålet er så, når nu et kandidatland, som, siden det blev grundlagt i 1923, 

har sat den europæiske statsdannelsesmodel som sit forbillede og trods sin muslimske baggrund har formået at bygge et 

parlamentarisk system op med frie valg og et ønske om at være en del af det europæiske fællesskab: Skal dette land 

holdes ude? Eller skal man holde det fast i den reformproces, det er i gang med?

For os Socialdemokrater er svaret ret enkelt. Tyrkiet er en vigtig samarbejdspartner for EU, og landet spiller også en vigtig 

rolle i NATO, som vi har set på det seneste, og kan også være en god rollemodel for andre muslimske lande. Derfor skal 

man holde den tyrkiske regering fast på det løfte om reformer. Vi ved, at medlemskab ikke er på tale i morgen eller de 

næste mange år frem, ligesom vi ved, at bolden ligger hos tyrkerne, hvad reformprocessens hastighed angår. Derfor mener 

vi heller ikke, at døren skal lukkes for Tyrkiet eller andre lande, der måtte ønske at forpligte sig til kravene om kriterierne fra 

EU's side. Vi skal derimod holde fast i en stram og ansvarlig forhandlingspolitik, hvad enten det gælder Tyrkiet eller andre 

kandidatlande.

Vi støtter den af Venstres ordfører fremsatte udtalelse.
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Kl.13:29  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.

  

40

Kl.13:29  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Tak for betragtningerne. Jeg tror bare, jeg vil nøjes med at spørge - nu hvor fru Yildiz Akdogan altså tilslutter sig det forslag 

til vedtagelse tilbage fra midten af 2006 - om hun ikke isoleret betragtet kan se det som et problem, at den regering, som 

EU i øjeblikket forhandler med, er blevet kendt forfatningsstridig ved Tyrkiets forfatningsdomstol og altså har fået straffe 

derefter, det vil sige fået nedsat sit statstilskud osv.

Gør det ikke bare for nogle Socialdemokrater, at man måske lige tænker sig om en ekstra gang, inden man går ud og råber

juhu over den forhandlingsproces, som jeg forstår, at fru Yildiz Akdogan er en varm tilhænger af?
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Yildiz Akdogan (S):

For det første mener jeg ikke, at jeg råbte juhu. For det andet vil jeg også sige, at AKP-partiet heldigvis ikke blev lukket.

I min indledning refererede jeg til et land, der engang havde nogle regler, der kan få os til at ryste på hovedet i dag - Irland. 

Men situationen en anden i dag. Og som jeg også sagde i min tale, er det spørgsmålet om en reformproces. Bolden ligger 

hos tyrkerne, det gør hastigheden også. Så skulle vi ikke lige vente og se, hvordan og hvorledes det går, inden vi på forhånd

dømmer dem ude?
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg synes, det er en ganske fortrinlig argumentation, der givetvis fortjener optryk i flere årbøger, når året udrinder. Altså, det

forhold, at Irland på 35 år har reformeret sig, gør, at så må Tyrkiet sandelig da også kunne. Det synes jeg er fantastisk. Jeg

vil i hvert fald huske det længe, tror jeg. Jeg vil sige, at det unægtelig også letter argumentationen for Socialdemokraterne 

på en lang række andre områder, hvis man kan pege på et eneste område, hvor der har været en udvikling, og så sige: 

Jamen så kan alle andre også. Jeg vil sige: Enfoldigheden leve! Og så må folk uden for huset her jo selv dømme.

Men jeg vil egentlig bare gerne have svar på mit spørgsmål. Gør det overhovedet ikke indtryk på fru Yildiz Akdogan eller på 

Socialdemokratiet som sådan, at den regering, man forhandler med, ved den tyrkiske forfatningsdomstol har fået kendt sit 

virke og sit program i strid med forfatningens grundprincipper?
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Kl.13:31  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:31  
Kort bemærkning

Yildiz Akdogan (S):

Tak for det. Jeg ved ikke, om ordføreren selv er klar over det, men faktisk lavede vi en stor big bang-udvidelse i 2004, hvor vi 

fik ti nye lande med i EU, og så fik vi to andre nye lande, og mig bekendt har de her lande reformeret sig ret så meget og er

blevet ret velfungerende demokratiske stater. Så, ja, det tog 35 år for Irland, det tog gennemsnitlig 10 år for de central- og 

østeuropæiske lande. Det kan være, at det måske tager 20 år for Tyrkiet - hvem ved? Men processen er sat i gang. 

Så vil jeg lige spørge hr. Morten Messerschmidt, der er så skeptisk over for, hvad der foregår i Tyrkiet: Har hr. Morten 

Messerschmidt været i Tyrkiet? Europaudvalget var jo på en studietur for netop at gå ind og se på, hvad der sker, og 

hvordan reformprocesserne ser ud, og vi snakkede både med civilsamfundet, de politiske partier og forskellige andre 

interessegrupper. Det kunne måske have gavnet hr. Morten Messerschmidts indsigt i forhold til, hvad der foregår, hvis han 

nu havde deltaget i den her studietur.
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Kl.13:32  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger, og næste ordfører er fru Hanne Agersnap, Socialistisk Folkeparti.
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Kl.13:32  
Ordfører

(Ordfører)

Hanne Agersnap (SF):

Jeg vil gerne takke for ministerens redegørelse, som jeg synes klart viste, at der stadig væk er væsentlige udeståender og 

udfordringer på mange områder i samarbejdet, men at den grundlæggende holdning også er, at det er vigtigt, at vi fortsætter

forhandlingsstrategien.

I SF undrer vi os over, at forespørgerne - i hvert fald sådan som forespørgslen er formuleret - kun er interesserede i forholdet

mellem islamiske og sekulære kræfter. Det, som vi synes er det særlig interessante, er forholdet mellem de demokratiske 

og de udemokratiske kræfter, herunder forholdet til mindretal, bl.a. kurderne, hvor det er vigtigt, at vi får en udvikling mod et 

mere pluralistisk demokrati.

Det er vigtigt, at EU fortsætter forhandlingerne med optagelse for øje, fordi det bl.a. er på den måde, vi får fremmet 

udviklingen mod det pluralistiske demokrati og mindretalsbeskyttelse, og fordi det er vigtigt for både EU og Tyrkiet at få 

styrket samarbejdet og i sidste ende nå frem til optagelse.

SF støtter de rammer for optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet, som vi vedtog tilbage i 2006. Her konstaterede 

Folketinget, at forhandlingerne med Tyrkiet er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på forhånd, men at målet dels er 

optagelse, dels at Tyrkiet skal opfylde de samme krav som alle andre nye medlemslande, herunder Københavnerkriterierne.

De seneste år er den positive reformproces, som blev startet i Tyrkiet i 2003, gået i stå. Det er vigtigt, at vi fortsætter med 

at presse på og få Tyrkiet tilbage på reformsporet, få bremset den øgede polarisering i det tyrkiske samfund og sikret 

pluralisme og mindretalsrettigheder. De demokratiske kræfter vokser i Tyrkiet, og de kræfter skal vi støtte ved at fortsætte 

forhandlingerne med optagelse som mål.

Ministeren nævnte, at et af problemerne i forhandlingerne med Tyrkiet er manglende accept af Ankaraprotokollen, altså at 

Tyrkiet ikke kan acceptere toldunion og transport- og havnesamarbejde med Cypern. Forholdet til Cypern og Grækenland 

fortsætter med at spænde ben for optagelsesforhandlingerne, og vi mener, at EU har en stor del af ansvaret for den 

hårdknude, forhandlingerne er havnet i. Den tyrkiske premierminister accepterede i sin tid FN's plan for en løsning af 

konflikten på Cypern, men græsk-cyprioterne forkastede planen. Alligevel valgte man at optage et delt Cypern i EU, og det 

er nu en af barriererne i forhandlingerne.

Det er vigtigt at holde fast i, at udsigten til EU-medlemskab giver den tyrkiske befolkning tro på fremtiden. Men både EU’s 

vaklen og de nyere processer i Tyrkiet har været med til at sætte reformprocessen i Tyrkiet i stå, og det er uheldigt for 

begge parter ud fra både et sikkerhedspolitisk, kulturelt og demokratisk synspunkt. Vi har brug for Tyrkiet som bindeled til 

Mellemøsten, til konstruktiv dialog med Tyrkiets moderate islam og til at skabe robust økonomi og velfærd i Europa. Tyrkiet

har allerede siden 1963 haft privilegeret medlemskab af først EF og nu EU, så man kan jo ikke tilbyde Tyrkiet en 

mellemting. Nu er det fuldt medlemskab, vi forhandler om.

SF støtter flertallets forslag til vedtagelse, som jo ikke er en genopfindelse af den dybe tallerken, men fastholder os ved den

vedtagelse, der blev vedtaget i maj 2006.
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Kl.13:36  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Der er et par korte bemærkninger, og den første er fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:36  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Fru Hanne Agersnap nævnte jo mange spændende emner i sit indlæg, og jeg vil bare stille spørgsmål til ét område.

Fru Hanne Agersnap nævnte forsøget på at genforene Cypern, altså få afsluttet den ulovlige besættelse at Nordcypern 

siden 1974 og genforene den med den græsk-cypriotiske del. Jeg forstår det sådan, at SF synes, det ville være 

fuldstændig naturligt, hvis græsk-cyprioterne skulle overdrage den besatte del af landet til tyrkerne. Det var i hvert fald 

sådan, jeg udlagde det, og kan fru Hanne Agersnap sige noget om, hvad det er for nogle dele af aftalen, hun finder er særlig

fornuftige?

Det er jo velkendt, at græsk-cyprioterne syntes, det var træls, at de skulle dele deres nationalbankreserver, og at det var 

træls, at man skulle have en fælles beslutningsprocedure, som gjorde, at hver del af øen ville få lige 

beslutningskompetence ved ny lovgivning, og at man skulle dele præsidentmagten og alle de ting. Men kunne fru Hanne 

Agersnap prøve at uddybe, hvordan hun ser på nogle af de elementer i aftalen, som hun åbenbart mener er så fantastisk?
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg mener, det er vigtigt, at den løsning af Cypernproblemet i FN-regi, der blev forsøgt, bliver fastholdt, så problemet ikke 

fortsat er en barriere for udviklingen af EU. Jeg kender ikke historien så godt, at jeg kan sige, hvad forsøget præcis faldt på,

men det er uheldigt, at processen ikke er genoptaget, så vi får forhandlingerne i FN-regi og får løst problemerne, for det vil 

fortsat være en barriere for Tyrkiets optagelse, hvis samarbejdet med Cypern bliver blokeret.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jamen forstå mig ret. Jeg kan sagtens forstå, at man som socialist kan have den tilgang til spørgsmålet, at når halvdelen af

et land bliver besat af fremmede tropper, er det selvfølgelig de besatte, som udgør problemet. Det er jo et velkendt 

socialistisk synspunkt, vi har set det siden 1917 og frem til 1989 som et ganske anerkendt dogme, men jeg er bare 

overrasket over at se, at vi også i hr. Villy Søvndals nyreformerede socialistparti finder denne relativt totalitære tilgang til 

folkeretten. Men lad det ligge.

Et andet spørgsmål, som jeg synes det må være centralt for SF at svare på, er spørgsmålet om den folkelige deltagelse. Vi

har jo flere gange hørt folk fra SF insinuere, at man er tilhænger af folkeafstemninger, f.eks. forud for Lissabontraktaten, så 

derfor vil jeg gerne høre, om SF støtter Dansk Folkepartis forslag om, at uanset hvordan man kommer videre med 

forhandlingerne med Tyrkiet - men at man ønsker det - kan processen ikke afsluttes, i hvert fald ikke i Danmark, uden at 

danskerne høres ved en folkeafstemning. Er det et forslag, som socialisterne kan støtte?
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Kl.13:39  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:39  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Det kan vi ikke støtte, for det er ikke alle spørgsmål, der egner sig til en folkeafstemning. Forhold, der angår danskere, kan 

egne sig, men et EU-spørgsmål om optagelse af et nyt land egner sig ikke til en folkeafstemning. Vi mener, at det at sikre,

at Københavnerkriterierne opfyldes, er meget mere egnet som grundlag for beslutning om en optagelse.
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Kl.13:40  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe for en kort bemærkning.
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Kl.13:40  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Når man selv opfinder de historiske problemstillinger, man skal diskutere, så går det hele jo meget nemmere. Fru Hanne 

Agersnap undrede sig over, at hr. Morten Messerschmidt kun skelnede mellem sekulære og islamiske kræfter og ikke 

mellem demokratiske og udemokratiske kræfter. Jamen det er jo, fordi tyrkerne selv gør det. Det er jo sådan, de selv ser på

det, uanset på hvilken side af gærdet de står. Kemal Atatürk ville i 1920'erne skabe en sekulær nationalstat, hvilket er 

noget højest uislamisk. Og nu går det den modsatte vej. Nu vil Erdogan og Gül skabe en islamisk stat.

Men det er jo den modsætning, der tæller i Tyrkiet. Kemal Atatürk var så vist ikke nogen mønsterdemokrat, men den 

sekulære stat var hans hjertebarn. Men det, tyrkerne finder grundvæsentligt i den her sammenhæng, synes fru Hanne 

Agersnap altså er ligegyldigt.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Ja, for os er de vigtigste principper hensynet til, om det er demokratisk eller udemokratisk. Jeg anerkender, at 

diskussionen måske går på en anden led i Tyrkiet, men samtidig er der både demokratiske og udemokratiske tendenser på

begge sider, både i de islamiske bevægelser og i de sekulære bevægelser. Så jeg mener, at vi, hvis vi skal vurdere 

udviklingen i Tyrkiet, skal vurdere styrken af de demokratiske processer på begge sider.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jamen er det ikke faldet fru Hanne Agersnap ind, at der er en sammenhæng, som simpelt hen går på, at den sekulære 

nationalstat i modsætning til den religiøse stat er en forudsætning for demokratiet, og at når Tyrkiet i øjeblikket bevæger 

sig, ikke gradvist, men faktisk efterhånden i fuld galop imod en øget islamisering, så bevæger Tyrkiet sig faktisk dermed 

automatisk væk fra demokratiet?
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Nej, det er den sammenhæng, jeg ikke accepterer. Jeg mener, at det, der er vigtigt, er, at vi ser på de demokratiske 

kræfter, hvad enten de er islamiske eller sekulære, og vurderer styrken af de demokratiske kræfter. I den sekulære 

bevægelse er der udemokratiske kræfter, ligesom der er i den islamiske bevægelse.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Martin Henriksen for en kort bemærkning.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Martin Henriksen (DF):

Tak. Det var, fordi jeg bemærkede, at fru Hanne Agersnap sagde, at det her spørgsmål ikke egnede sig til en 

folkeafstemning i Danmark, fordi det ikke havde indflydelse på danske forhold. Men der vil jeg bare høre, om ikke fru Hanne 

Agersnap altså godt kan se, at det alligevel har det. For hvis vi kigger på den udvidelse, der har fundet sted imod øst, så 

har den jo eksempelvis medført en indvandring til Danmark fra de østeuropæiske lande. Derfor er det jo også nærliggende 

at tro, at såfremt Tyrkiet kom med i EU, ville det også medføre en øget tyrkisk indvandring til Danmark.

Jeg vil bare høre, om det ikke kunne give anledning til, at man så ville mene, at det også var et forhold, som danske 

vælgere kunne få lov til at tage stilling til.
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Kl.13:43  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:43  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

I sidste instans har alle internationale spørgsmål og samarbejder, Danmark indgår i, vel relevans for forhold i Danmark. Men

det er et spørgsmål om, hvorvidt det er af den karakter, at alle betingelserne og forudsætningerne omkring optagelse vil 

kunne forklares i Danmark. En folkeafstemning om det her spørgsmål i Danmark vil hurtigt blive en folkeafstemning for eller 

imod EU, og det ville være svært at fastholde fokus, når fokus er på optagelse af et andet land.
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Kl.13:44  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Martin Henriksen.
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Kl.13:44  
Kort bemærkning

Martin Henriksen (DF):

Der er jeg uenig. Jeg tror ikke, at en folkeafstemning i Danmark vil blive til et spørgsmål om for eller imod EU. Jeg tror, at 

det vil være en folkeafstemning for eller imod risikoen for en stor tyrkisk indvandring til Danmark. Det er jo meget reelt at 

spørge danskerne om det. Det synes jeg da i hvert fald det er, for Tyrkiet er et stort land, og kommer Tyrkiet med i EU, vil 

det få meget indflydelse, fordi det er et stort land. Qua sin befolkningssammensætning og sin størrelse vil det få meget 

indflydelse, specielt hvis Lissabontraktaten bliver vedtaget.

Derfor har det jo dels stor indflydelse på det, som man politisk beslutter i EU, som har konsekvens for Danmark, og dels vil

det også have effekt, hvis Tyrkiet f.eks. kom med i Schengen - fri bevægelighed ind over grænserne; at man kommer ind og

får fuld gavn af den fri bevægelighed. Det vil jo i den grad være et spørgsmål, om danskerne tør løbe risikoen for en stor 

tyrkisk indvandring til Danmark.

Hvis Socialistisk Folkeparti ikke mener, at der er noget at være bekymret for, kan man vel godt gå ud og argumentere for 

eller imod de synspunkter, man har, og så lade det være op til vælgerne i sidste ende at beslutte, om de synes, det er den 

rigtige vej at gå eller ej.
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Kl.13:45  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:45  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg vil godt sige, at vi ikke er bange for vælgerne. Vi kan sagtens gå ud og argumentere, men problemet er, om vi får en 

debat, der afspejler det afstemningstema, der bliver. For det kan blive sådan en trussel om en kæmpe indvandring, altså 

forskellige vurderinger af fremtiden, som vil være svære for befolkningen at vurdere på baggrund af sådan en 

optagelsestekst. F.eks. gælder det for de lande, vi senest har optaget, at Schengen jo er udskudt, og at der er betingelser 

kombineret med optagelserne. Det vil blive svært at vurdere, og så vil det blive sådan en slags: »hvem tror det ene, hvem 

tror det andet-kampagne.« Den kan være svær at få til at blive frugtbar.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Søren Krarup for en kort bemærkning.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg havde i søndags den spændende oplevelse at være inviteret til et møde hos Radikal Ungdom, hvor jeg diskuterede 

forsvarspolitik med hr. Morten Helveg Petersen. Det var meget hyggeligt og fredeligt, men på et tidspunkt kom vi naturligvis 

til at tale en del om Afghanistan, dvs. om muligheden for at Danmark med sin indsats dér kunne skabe et demokrati, hvad 

jeg betvivlede. Jeg får lyst til i forlængelse af det, fru Hanne Agersnap har sagt hidtil, at spørge hende: Vil fru Hanne 

Agersnap fortælle mig, om der findes noget muslimsk demokrati i denne verden?
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg kan ikke stå her på talerstolen og i tankerne gennemgå alle lande, men det kan godt være, at Tyrkiet er det nærmeste,

vi kommer. Jeg må indrømme, at jeg ikke lige kan få tænkt det igennem i denne pressede situation.
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Kl.13:47  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Søren Krarup.
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Kl.13:47  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Så vil jeg være så fræk at fortsætte med den spændende debat med de radikale unge mennesker, for der blev Tyrkiet 

nemlig også nævnt som eksempel på et demokrati, og der var jeg altså også så fræk at spørge dem: Kender I noget til 

Kemal Atatürk? Kender I noget til det, han foretog med Tyrkiet i 1923? Det var nemlig nok, kan man sige, et sekulært 

styre, men det var et militærdiktatur, dvs. at der var en ophævelse af enhver form for demokrati. Det havde aldrig eksisteret i

Tyrkiet, og det kom i hvert fald ikke til at eksistere i 1923. Og det eksisterer jo for så vidt heller ikke i dag.

Forholdet er jo, at 98 pct. af Tyrkiets befolkning er muslimer, og dog skal de af militærdiktaturet hensættes i en tilstand, 

hvor de ikke må have lov til at udtrykke det. Vil fru Hanne Agersnap ikke give mig ret i, at Tyrkiet heller ikke er noget som 

helst eksempel på et demokrati?
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Det er i hvert fald ikke et demokrati, som jeg ønsker det. Der mangler pluralisme, der mangler ytringsfrihed, 

menneskerettigheder; der er en masse problemer, som bl.a. er nogle af dem, man sætter op i processen og i debatterne 

med EU-Kommissionen med henblik på optagelse, sådan at Tyrkiet netop kan udvikle sig til det pluralistiske demokrati, 

som medlemsstaterne i EU er.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så har hr. Per Clausen bedt om en kort bemærkning.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Per Clausen (EL):

Jeg vil bare spørge fru Hanne Agersnap, om hun ikke er enig med mig i, at forsøget på at opstille en hovedmodsætning 

mellem de sekulære og de islamistiske i forhold til Tyrkiet jo netop skygger for den interessante debat, hr. Søren Krarup 

prøvede at rejse her til sidst, nemlig om, hvorvidt der foregår en demokratisk udvikling eller ej i Tyrkiet? Det, vi burde 

diskutere og interessere os for, burde jo være, hvordan vi udviklede demokratiet, hjalp de demokratiske kræfter i Tyrkiet 

med at udvikle demokratiet.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jo, og mange tak til spørgeren, fordi han formulerer det så pænt. Jeg prøvede netop at sige, at jeg synes, vi skal fokusere 

på, hvor de demokratiske bevægelser, de demokratiske holdninger er i Tyrkiet, og ikke på, hvor de islamiske og sekulære 

bevægelser er.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Næste ordfører er fru Helle Sjelle fra De Konservative.
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Kl.13:49  
Ordfører

(Ordfører)

Helle Sjelle (KF):

Det er jo ikke første og det er nok heller ikke sidste gang, vi på foranledning af Dansk Folkeparti skal diskutere et eventuelt 

tyrkisk medlemskab af EU. Der skal jo holdes liv i valgkampen, i hvert fald frem til juni måned, hvor der er valg til Europa-

Parlamentet. Men så kan man i hvert fald håbe, at det i det mindste stilner af derefter.

Jeg skal så også endnu en gang takke for anledningen til at gøre rede for Det Konservative Folkepartis holdning til den her 

sag.

I 2005 indledte EU optagelsesforhandlinger med Tyrkiet. Forud var gået mange års forberedelser og reformer i Tyrkiet, der 

ansøgte om medlemskab af EF allerede i 1987. Reformarbejdet går dog endnu flere år tilbage. Allerede i 1963 underskrev 

de seks EF-lande og Tyrkiet Ankaraaftalen. Den betød, at Tyrkiet skulle tilpasse sig EU’s indre marked, bl.a. ved at 

tyrkiske arbejdstagere under bestemte vilkår fik lov til at arbejde i de daværende EF-lande. Tyrkiet har altså længe 

orienteret sig mod EF og nu mod EU, hvilket har været årsag til betydelige ændringer af det tyrkiske samfund. Det er også 

sket i løbet af de her år.

Men der er slet ikke for os Konservative nogen tvivl om, at der endnu er langt igen for Tyrkiet. Københavnskriterierne er det 

væsentligste grundlag, som Kommissionen løbende vurderer Tyrkiet ud fra. Helt overordnet er der tre kriterier, nemlig det 

politiske, det økonomiske og kriteriet om overtagelse af EU’s samlede regelsæt. Det politiske kriterium kræver demokrati, 

retsstat, menneskerettigheder og beskyttelse af mindretal. Som nævnt af udenrigsministeren tidligere vurderer 

Kommissionen, at Tyrkiet i tilstrækkelig grad opfylder det kriterium. Alligevel er der dog i høj grad - og det vil jeg gerne slå 

fast - plads til forbedringer. Ytringsfrihed og religionsfrihed er gode eksempler på rettigheder, som endnu ikke beskyttes 

kompromisløst i det tyrkiske samfund. Det vil kræve en holdningsændring, som EU kan være med til at fremme.

I 2006 har EU også kritiseret Tyrkiet for ikke at leve op til det økonomiske kriterium. Det skyldtes stridighederne om 

Cypern, der har fået Tyrkiet til ikke at udvide toldunionen med EU til også at omfatte de nye medlemslande. EU’s kritik er 

ikke blot snak, men er blevet fulgt op af sanktioner. Dele af optagelsesforhandlingerne er simpelt hen stoppet, indtil EU i år 

vil genoverveje dem.

Det er altså efter vores opfattelse indlysende, at Tyrkiet mangler at levere en lang række resultater, før et medlemskab kan 

komme på tale. De mange år, Tyrkiet allerede har ventet, viser med al ønskelig klarhed, at EU ikke giver ved dørene. Ingen 

ønsker at forbarme sig over Tyrkiet, blot fordi landet har ventet længe. Jeg kan derfor heller ikke helt forstå Dansk 

Folkepartis store bekymring for forhandlingerne med EU. Tror Dansk Folkeparti virkelig, at Tyrkiet bliver lukket ind, før de 

lever op til Københavnskriterierne, bare fordi Tyrkiet skal med?

Som udenrigsministeren allerede tidligere har påtalt, vil Tyrkiet være et helt anderledes og vestligt samfund, hvis det på et 

tidspunkt til punkt og prikke opfylder de her krav. I Det Konservative Folkeparti bakker vi derfor fuldt op om regeringens og 

folketingsflertallets åbne og afventende holdning til optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet. Vi kan ikke på forhånd 

forudsige, hvorvidt landet på et tidspunkt ude i fremtiden vil leve op til EU’s fornuftige og nødvendige kriterier. Til gengæld 

kan vi sige, at Tyrkiet lige nu - lige nu, hvor vi står her - er et godt stykke fra at leve op til de kriterier og dermed også et 

godt stykke fra medlemskab af EU. Vi ønsker naturligvis ikke i Det Konservative Folkeparti - og det vil jeg gerne 

understrege - at Tyrkiet bliver medlem af EU, før landet er klar til EU og EU er klar til Tyrkiet. 
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Kl.13:53  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:53  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg synes, at det er meget skarpsindigt lige til sidst at få slået fast, at Tyrkiet ikke kan blive medlem af EU, før Tyrkiet er 

klar! Jeg går ud fra, at det må være et krav, der gælder for alle europæiske lande, ellers ville der i hvert fald være noget 

mærkeligt over det, og derfor er det måske i virkeligheden også lidt overflødigt at gentage det og gøre det til et så 

gennemgående argument i hele sin retorik.

Jeg tror så aldrig, at Tyrkiet bliver medlem, fordi Tyrkiet i øjeblikket bevæger sig i den helt gale retning. Landet er i gang 

med en islamisering fra top til bund, og det er i virkeligheden det, der er det dybt bekymrende, for hvordan reagerer Tyrkiet 

på de forhandlinger, der i øjeblikket finder sted? Sagen er jo den, at hvis man orienterer sig i de tyrkiske medier, i den 

tyrkiske debat, kan man se, at de krav, som EU stiller til Tyrkiet med hensyn til ligestilling, menneskerettigheder, 

demokrati, ytringsfrihed osv., helt generelt for mange tyrkere virker som en rød klud i ansigtet. De betragter det nærmest 

som en fornærmelse mod den nationale stolthed.

Derfor er spørgsmålet ikke så meget, om Tyrkiet nogen sinde bliver medlem - det tror jeg faktisk aldrig nogen sinde sker - 

men derimod, hvilken skadevirkning det har på samarbejdet og naboskabet mellem EU og Tyrkiet, at man bliver ved med at

bilde folk ind, at de kan få noget, som de tydeligvis ikke selv vil levere det nødvendige for at gøre sig klar til at få.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Helle Sjelle (KF):

Det er åbenbart overhovedet ikke overflødigt, at vi skal gentage det gang på gang, for det lader jo ikke til, at Dansk 

Folkeparti har forstået budskabet, men vi gentager det gerne en gang til: Vi mener ikke, at Tyrkiet skal være medlem af 

EU, før Tyrkiet er klar til EU, og før EU er klar til Tyrkiet. Det vil sige, at Tyrkiet skal leve op til de krav, der bliver stillet. Det 

er det, der er budskabet herfra, og det vil det også være de næste gange, Dansk Folkeparti rejser de her debatter om 

Tyrkiets udvikling.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg er ked af at have stillet et spørgsmål uden for det på forhånd skrevne manuskript, men jeg vil alligevel gerne gentage 

det.

Lad os nu lade være med at fokusere på, om Tyrkiet kommer med eller ej. Lad os nu fokusere på, hvilken betydning det har

for Tyrkiet, at man bliver ved med at sige til tyrkerne, at de på et eller andet tidspunkt, når de opfylder kriterierne, kommer 

med, og at man så bliver ved med at komme med nye kriterier. Lad os prøve at fokusere på, hvordan det bliver modtaget i 

den tyrkiske offentlighed og den tyrkiske debat, at man hele tiden stiller krav, som jo i hvert fald i forhold til kønnenes 

ligestilling, demokrati, ytringsfrihed - i parentes bemærket Muhammedtegninger - og en lang række andre ting bliver 

betragtet som en fornærmelse, altså som noget, der gør, at de bevæger sig længere væk fra EU. Er det noget, der fremmer

den broderlighed imellem Danmark og EU og Tyrkiet, som Det Konservative Folkeparti og sådan set også Dansk Folkeparti

gerne vil have, eller er det i virkeligheden noget, der gør, at parterne rykker længere væk fra hinanden?

Jeg håber, at fru Helle Sjelle kan bevæge sig lidt ud over det, hun sagde i sin ordførertale, og også svare på det, som jeg 

spørger om.
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Kl.13:56  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:56  
Kort bemærkning

Helle Sjelle (KF):

Det kan nogle gange være lidt svært, fordi spørgsmålene går i alle mulige og umulige retninger, men jeg skal dog gøre mit 

bedste.

Jeg synes bestemt ikke, at EU skal lade være med at stille krav eller stille Tyrkiet i udsigt, at de eventuelt på et tidspunkt 

kan blive medlem. Jeg synes bare også, at det er nødvendigt og væsentligt at sige til Tyrkiet: Der er nogle krav, som I bliver

nødt til at leve op til, og de krav slækker vi ikke på, heller ikke selv om I synes, at det er nogle besværlige krav; hvis I vil 

være med i det her fællesskab, så er der nogle krav, som I er nødt til at leve op til.

Hvis Tyrkiet, og det synes jeg da er væsentligt, vælger at sige, at de ikke vil leve op til kravene og ikke vil være med, er det 

jo Tyrkiets valg. Det er jo ikke sådan, at vi fra EU siger, at vi under alle omstændigheder vil have Tyrkiet med. Det er da i 

høj grad også op til dem selv, om de ønsker at leve op til de krav.
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Kl.13:57  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Næste ordfører er hr. Niels Helveg Petersen, Radikale.
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Kl.13:57  
Ordfører

(Ordfører)

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg vil gerne starte med at sige tak til udenrigsministeren. Jeg var meget enig i de betragtninger, som udenrigsministeren 

fremførte. Og lad mig sige med det samme, at jeg og Det Radikale Venstre selvfølgelig kan stemme for det af hr. Michael 

Aastrup Jensen fremsatte forslag til vedtagelse, som er genbrug, men som jo på en udmærket måde stadig væk er rigtigt.

Det er sagt hele vejen igennem i denne debat: Tyrkiet opfylder i dag ikke betingelserne for medlemskab. Tyrkiet opfylder 

ikke Københavnskriterierne, og det ved tyrkerne godt selv; det ved man selvfølgelig, det ved vi i EU. Og først når Tyrkiet 

opfylder Københavnskriterierne, kan der blive tale om medlemskab. Det vil sige, at det Tyrkiet, der engang bliver medlem, er

et andet Tyrkiet end det, vi kender i dag.

Så vil jeg føje til, at man jo ikke altid skal se vanskelighederne. Man skal også se mulighederne, og man skal ikke mindst 

se på de muligheder, der ligger i et tyrkisk medlemskab i forhold til at stabilisere et af de mest urolige hjørner i verden. Et 

Tyrkiet, der opfylder Københavnskriterierne, er medlem af EU og er medlem af NATO, kan have en i høj grad stabiliserende 

rolle at spille i dette urolige hjørne af verden. Bl.a. kan det også have betydning for udviklingen i Mellemøsten, da Tyrkiet jo 

traditionelt, på trods af at det altså overvejende er et muslimsk land, har et rigtig godt forhold til Israel.

Perspektivet om EU-medlemskab er en stor støtte til de kræfter i Tyrkiet, der ønsker demokratisering og ønsker 

modernisering af det tyrkiske samfund. At smække døren i for Tyrkiet ville have meget negative følger for den politiske, 

demokratiske udvikling i Tyrkiet, det er jeg helt overbevist om. Og lad mig så sige, at vi aldrig her i Danmark har afholdt 

folkeafstemninger, når vi skulle optage nye medlemmer i EU, og det synes jeg heller ikke kan komme på tale, når det 

drejer sig om Tyrkiet.

Så undrede jeg mig over en enkelt bemærkning fra hr. Jesper Langballe i debattens forløb. Hr. Jesper Langballe sagde, at 

historien bevæger sig langsomt. Jeg må altså sige, at min oplevelse af historiens gang inden for de sidste 18 år, siden 

1990, ikke er, at historien har bevæget sig langsomt, men at historien har bevæget sig utrolig hurtigt. Især når det drejer 

sig om udvidelse af de vesteuropæiske institutioner, især når det drejer sig om udvidelsen af EU og udvidelsen af NATO, 

har vi igennem de sidste 18 år oplevet en revolutionær udvikling i Europa. Europa ser i dag fuldstændig anderledes ud, end 

det gjorde i 1990, da kommunismen brød sammen, så jeg undrede mig lidt over den, synes jeg, historieløse betragtning.
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Kl.14:01  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.14:01  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Hr. Helveg Petersen omtalte den positive udvikling i Tyrkiet, som den igangværende optagelsesproces har afstedkommet. 

Der vil jeg bare gerne spørge, om hr. Niels Helveg Petersen betragter det som entydigt positivt for det tyrkiske demokrati, at

det parti, AKP, hvis program og ledelse er blevet kendt i strid med forfatningens sekulariseringsprincipper, tordner frem. 

Ved de seneste valg, parlamentsvalg, præsidentvalg og forventelig også på søndag til lokalvalg, har det pågældende parti 

vundet mere og mere terræn. Og når partiet samtidig altså ved forfatningsdomstolen er blevet kendt i strid med de 

demokratiske grundprincipper i Tyrkiet selv, er det så udtryk for, at Tyrkiet bevæger sig i den rigtige retning?
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Kl.14:02  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:02  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg sagde faktisk ikke noget om den positive udvikling i Tyrkiet. Jeg sagde, at det ville være et tilbageslag for de 

progressive kræfter i Tyrkiet, hvis EU smækkede døren i for næsen af Tyrkiet. Det var det, jeg sagde.

Udviklingen i Tyrkiet er ikke entydigt gået i den rigtige retning. Der sker mange ting i Tyrkiet, som er positive, og ikke 

mindst skal vi være opmærksomme på, at tyrkisk økonomi altså er en meget, meget stærk og meget levende økonomi, der

jo helt og fuldt lever op til de krav, man økonomisk set kan stille til et medlem af EU.

Men det er ikke entydigt positivt. Der er store spændinger i Tyrkiet, og der er undertiden tilbageslag. Jeg kan jo bare ikke 

se, at det skulle være noget specielt tilbageslag, at den tyrkiske højesteret blander sig i det her og siger, hvad de mener 

om regeringspartiet. Det er da tværtimod et udtryk for en vis styrke, for demokratisk styrke, at der er en domstol, der kan 

gå på tværs af den siddende regering. Det er jo et princip, vi jo altså også hylder i Danmark, selv om det ikke står i den 

danske grundlov.
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Kl.14:03  
Kort bemærkning
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Folketinget, Christiansborg
1240 København K.
Tlf.: +45 3337 5500
Mail: folketinget@ft.dk 

F 24  Om udviklingen i Tyrkiet

Af Morten Messerschmidt (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Peter

Skaarup (DF)

Til udenrigsministeren

Per Stig Møller (KF)

Samling:  2008-09

Status:  Foretaget

 

Vis alle indlæg
Ordførertaler

Forhandlinger

Møde nr.70, torsdag 26.03.2009

Vil udenrigsministeren redegøre for den aktuelle udvikling i Tyrkiet, herunder de interne kampe mellem den islamiske regering og de 

sekulære kræfter, og i det lys give sin vurdering af, om udenrigsministeren finder, at Tyrkiet bevæger sig i retning af eller væk fra EU?

Vis oversigt over samtlige taler

0

  
Kort bemærkning

Det næste punkt på dagsordenen er:

13) Forespørgsel nr. F 24:

Forespørgsel til udenrigsministeren:

Vil udenrigsministeren redegøre for den aktuelle udvikling i Tyrkiet, herunder de interne kampe mellem den islamiske 

regering og de sekulære kræfter, og i det lys give sin vurdering af, om udenrigsministeren finder, at Tyrkiet bevæger sig i 

retning af eller væk fra EU?

Af Morten Messerschmidt (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard 

(DF) og Peter Skaarup (DF).

(Anmeldelse 13.01.2009. Fremme 20.01.2009).
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Kl.11:43  
Kort bemærkning

Formanden:

Den første, der får ordet, er hr. Morten Messerschmidt som ordfører for forespørgerne for at begrunde forespørgslen. 

Værsgo.
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Kl.11:43  
Kort bemærkning

Begrundelse

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand. Efter at have gennemgået nogle af de fatale konsekvenser af allerede gennemførte udvidelser vender vi altså 

blikket imod en af de nok mest opsigtsvækkende forhandlinger, som i øjeblikket pågår med et land, som ønsker 

medlemskab af EU, nemlig Tyrkiet. Jeg og Dansk Folkeparti er af den opfattelse, at det fra starten af har været en fatal 

misforståelse overhovedet at indlade sig på optagelsesforhandlinger med et land, der kulturelt, politisk, historisk og på 

mange andre områder afviger så mærkbart fra kernelandene, fra medlemslandene i EU, at vi nærmest dagligt oplever 

forskellene, konflikterne, problemerne ved at skulle få to så forskellige størrelser til overhovedet at passe sammen, og at det

i virkeligheden i højere grad fører til, at de to parter så at sige flytter sig bort fra hinanden, end det, der oprindelig var tanken:

at man skulle forsøge at forene.

Vi har et godt samarbejde med Tyrkiet i Europarådet og i NATO og i andre sammenhænge, men de fleste vil efterhånden 

kunne se, at det, der foregår i øjeblikket i Tyrkiet, er en regulær islamisering, hvor AK-partiet med premierminister Erdogan 

og præsident Gül i spidsen område for område - undervisningssektoren, administrationen, justitsvæsenet og en lang række

andre sektorer - er i gang med en islamisering af landet, som hverken er til Tyrkiets fordel eller til EU’s fordel. Det er derfor 

vores opfattelse, dels at vi i Folketinget løbende skal have en debat om, hvordan udviklingen i Tyrkiet nu engang er, dels at 

regeringen bør tilsikre, at uanset hvad der sker, vil Tyrkiet aldrig kunne blive medlem af EU, uden at danskerne bliver spurgt 

ved en folkeafstemning, dels at man skal overveje, om det overhovedet er fornuftigt i forhold til relationen Tyrkiet og EU 

imellem at fortsætte med forhandlingerne.

Det er på den baggrund, at vi ønsker den her forespørgsel.
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Kl.11:45  
Kort bemærkning

Formanden:

Ja tak. Så er det udenrigsministeren til besvarelse.
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Kl.11:46  
Ordfører

Besvarelse

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

EU har haft optagelsesforhandlinger med Tyrkiet siden 2005. Reformtempoet i landet har været svingende - det er der ingen

grund til at lægge skjul på - men den tyrkiske regering har som sin erklærede målsætning at tilnærme Tyrkiet EU og EU's 

standarder. Det vil jo selvsagt være i både EU's og Danmarks interesse, så det er en proces, som vi støtter.

Ifølge den tyrkiske forfatning er Tyrkiet et sekulært samfund med en klar adskillelse mellem stat og religion. 

Regeringspartiet, AKP, har islamiske rødder, men det afviser selv at være islamisk orienteret. Det er sandt, at der i det 

tyrkiske samfund er kredse, der frygter, at AKP-regeringen bevæger landet væk fra princippet om adskillelse af stat og 

religion. AKP lægger selv vægt på, at Tyrkiets strategiske orientering er mod Europa, og partiet har, siden det kom til 

magten i 2002, arbejdet for landets tilnærmelse til EU. Det registrerede vi jo navnlig i perioden fra 2002 til udgangen af 

2005, hvor reformtempoet var særlig højt.

AKP fik ved det seneste valg i 2007 cirka 46 pct. af stemmerne, og partiet fortsatte på det grundlag med at have 

regeringsansvaret. Desuagtet har domstolene været opmærksomme på AKP's islamiske rødder for at sikre, at Tyrkiet 

forbliver sekulært. Sidste år behandledes således en sag imod AKP, og den meget omtalte lukningssag mod AKP kostede

jo rent faktisk meget politisk energi og opmærksomhed og satte reformtempoet ned i forhold til det, som EU forlangte.

Men sagen blev afsluttet i 2008, ved at den tyrkiske forfatningsdomstol konkluderede, at AKP havde været centrum for 

antisekulære aktiviteter, men domstolene undlod at skride til lukning at partiet. Sagen tydeliggjorde konflikten mellem stat 

og religion i det tyrkiske samfund, og den satte som sagt reformprocessen i stå i en lang periode. Og så vil jeg selvfølgelig 

gerne tilføje, som jeg også sagde dengang, at partilukninger i et demokrati bør være noget ganske exceptionelt og være i 

overensstemmelse med Venedigkriterierne, som Europarådet jo arbejder med. Siden lukningssagen i 2008 har valgkampen 

op til lokalvalget den 29. marts 2009 igen afledt opmærksomheden noget fra EU-processen.

Grundlaget for EU's optagelsesforhandlinger med Tyrkiet er som bekendt Københavnskriterierne og den opstrammede 

forhandlingsramme, som er fastlagt af Rådet for Den Europæiske Union. Den danske holdning til optagelsesforhandlinger 

med Tyrkiet er klar, og den har jo også et bredt flertal i Folketinget bag sig og blev bekræftet den 2. maj 2006. 

Målsætningen er et tyrkisk medlemskab af EU, men forhandlingerne er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på 

forhånd, og hvor der også skal tages hensyn til EU's evne til at optage nye medlemmer på det tidspunkt, hvor beslutningen 

skal træffes. Tyrkiet kan først blive medlem af EU, når alle betingelser for medlemskab er opfyldt og EU altså er klar.

Europa-Kommissionen konkluderede i den seneste fremskridtsrapport for Tyrkiet fra november 2008, at landet har forbedret 

sin evne til at leve op til forpligtelserne ved et EU-medlemskab. Tyrkiet opfylder fortsat, siger Kommissionen, i tilstrækkelig 

grad det politiske Københavnskriterium.

Der er sket visse fremskridt i forhold til ytringsfriheden, bl.a. gennem en ændring af artikel 301 i straffeloven, og forholdene 

for de ikkemuslimske trossamfund er forbedret gennem vedtagelse af lov om stiftelser, men implementeringen af 

reformtiltagene halter desværre bagefter i flere tilfælde.

På det udenrigspolitiske område fremhævede Kommissionen i øvrigt Tyrkiets aktive rolle i særlig Mellemøsten og 

Kaukasus, hvor der jo er bevægelse i positiv retning.

EU-Kommissionen peger på, at en væsentlig udfordring for Tyrkiet er at få gennemført en forfatningsreform og en reform af 

justitsvæsenet. Derudover skal Tyrkiet fremme menneskerettighederne, bl.a. ytringsfriheden og religionsfriheden, og den 

civile kontrol med militæret skal styrkes.

Tyrkiet lever desuden endnu ikke op til sine forpligtelser i henhold til den såkaldte Ankaraprotokol. Den protokol udvider sin 

toldunion mellem EU og Tyrkiet til også at omfatte de nye EU-medlemslande, herunder Cypern. Tyrkiet har endnu ikke 

ophævet sine restriktioner på transport- og havnefaciliteter i forhold til Cypern. EU blev i 2006 enig om, at dette skulle have 

konsekvenser, og det blev bl.a. besluttet, at 8 ud af de 35 forhandlingskapitler skulle fastfryses. EU vil tage spørgsmålet om

Ankaraprotokollen op til fornyet overvejelse til efteråret 2009. Tyrkiet modsætter sig gennemførelse af Ankaraprotokollens 

forpligtelser, fordi de ikke ønsker at tage et skridt, som de mener kan tolkes som en de facto tyrkisk anerkendelse af 

republikken Cypern.

I den seneste tid er der sket både fremskridt og tilbageskridt. Et helt nyt og positivt fremskridt er åbningen af en ny kurdisk 

tv-kanal på nationalt tv, TRT 6. Men på andre punkter er der i 2008 efter alt at dømme sket tilbageskridt, f.eks. har nogle 

ngo'er rapporteret om flere sager vedrørende tortur og mishandling i 2008 end året før. Det er selvfølgelig meget alvorligt, og 

det må den tyrkiske regering få rettet op på.

Alt i alt står Tyrkiet således over for en række udfordringer, der skal tackles, inden landet overhovedet kan komme i 

betragtning som medlem af EU. Men skulle Tyrkiet få gennemført alle disse reformer, få gennemført hele den proces, som 

vi forlanger af Tyrkiet, og som Tyrkiets regering selv er indstillet på at gennemføre, og skulle Tyrkiet så derigennem blive 

klar til EU og EU samtidig blive klar til Tyrkiet, så er det givet, at Tyrkiet jo til den tid vil være et helt andet land end det, vi 

kender i dag, og som Dansk Folkeparti altid forholder sig til. Så vil de forhold, som Dansk Folkeparti med megen ret 

anfægter, nemlig være fortid.

Den tyrkiske regering har tilkendegivet, at den ønsker at sætte fart på EU-reformprocessen efter lokalvalget den 29. marts. 

Premierminister Erdogan har udnævnt en ny EU-chefforhandler, som kan koncentrere sig om EU-udvidelsesforhandlingerne 

og virke som en indpisker i reformprocessen, således at disse fejl og mangler bliver rettet hurtigere. Og det vil jo så 

forhåbentlig bidrage til at skabe et nyt momentum.

Ifølge AKP-regeringen selv vil et af de første tiltag efter lokalvalget være at skabe enighed om forfatningsændringer, og det 

kan vi jo kun tilskynde den tyrkiske regering til at gøre. EU er i løbende dialog med Tyrkiet, bl.a. i forbindelse med EU-

optagelsesprocessen. Danmark har også tætte bilaterale kontakter til landet, og under mit besøg i Tyrkiet sidste år 

drøftede jeg naturligvis bl.a. optagelsesforhandlingerne med udenrigsministeren, Babacan. Et af de punkter, jeg lagde vægt 

på, var vigtigheden af at få fart på reformprocessen, især reformer relateret til menneskerettighederne.

Lad mig så slå fast: Tyrkiets vej mod EU er lang og besværlig. Tyrkiet skal gennemføre en omfattende reformproces. Det 

centrale er, at Tyrkiet selv ønsker en tilnærmelse til EU. Det er også i både EU's og Danmarks interesse, at Tyrkiet udvikler

sig i retning af EU. Kommer landet igennem de nødvendige reformer, vil det være et helt andet land, end vi kender i dag. 

Men det vil tage mange år, før Tyrkiet når det punkt, og det vil først være til den tid, vi skal tage endelig stilling til et tyrkisk 

medlemskab af EU.

Her og nu har vi fokus på Tyrkiets tilnærmelse til EU og den tyrkiske reformproces, og det er en reformproces, vi alle, også 

Dansk Folkeparti, naturligvis må være interesseret i fortsætter og accelererer.
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Kl.11:53  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak til udenrigsministeren for besvarelsen.

Så går vi til forhandlingen, og den første, der får ordet, er hr. Morten Messerschmidt som ordfører for forespørgerne.
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Kl.11:53  
Kort bemærkning

Forhandling

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand. Hvorfor minder udenrigsministerens ord mig slående om Chamberlains betragtninger efter sin fredsaftale med

Hitler, peace in our time, troen på, at blot man har et papir, hvorpå der står fred, så får man fred? Det gør de, fordi det er 

præcis den samme situation, vi befinder os i med hensyn til den tyrkiske regering, som naturligvis alt andet lige er et noget

mere venligt stemt regime end det, som Chamberlain havde indgået en aftale med.

Man tror, hvis man skal blive i sprogbruget, på unifying i vores tid, på forening i vor tid med noget, som grundlæggende er 

fuldstændig uforeneligt. Og jeg undrer mig over, at udenrigsministeren næsten ikke, for ikke at sige slet ikke, svarer på den

del af forespørgslen, som handler om, hvorvidt Tyrkiet i øjeblikket bevæger sig bort fra EU eller i retning af EU. Han berører 

overhovedet ikke den islamiseringsproces, som i øjeblikket er i gang under AK-regeringen - ud over dommen fra højesteret. 

Udenrigsministeren berører selvfølgelig forfatningsændringen og siger, at den er positiv. Men er det ubetinget positivt, at AK-

regeringen som led i sit islamiske kvindesyn nu mener, at kvinder skal ind i en særlig bestemmelse i forfatningen, som 

handler om sådan særlig beskyttelsesværdige grupper, herunder børn, handicappede og lignende?

Er det i virkeligheden ikke et forslag, som ligger fuldstændig i forlængelse af det, vi for få år siden hørte fra samme Erdogan,

om sex uden for ægteskab, der også skulle være kriminelt, forudsat at man altså var gift med en anden? Det er fuldstændig

den samme islamiske tankegang, som vi her ser fra Erdogans parti, som når Erdogan udsteder censurforbud mod 

videnskabelige magasiner, der bringer et billede af Charles Darwin på forsiden, fordi han efter regeringens opfattelse har 

været grundlaget for den kreationisme, som man betragter som i strid med islam. Eller hvorfor nævner man ikke de 254 

journalister, som alene sidste år blev retsforfulgt af regeringen, heraf 44 alene efter den artikel 301, som udenrigsministeren 

nævner, men som det tyrkiske retsvæsen altså stadig væk forholder sig til, bruger, anvender, sigter og dømmer folk efter?

Tyrkiet er på vej væk fra EU. Man har ligestillet de islamiske og de sekulære skoler, når det kommer til optag på 

universiteterne. Man har fjernet det gamle forbud mod det islamiske hovedtørklæde, som går helt tilbage til kemalismens 

start, helt tilbage til tiden lige efter første verdenskrig. Man har på linje med det, der foregår i alle andre muslimske lande, 

valgt at forbyde restauranter at udskænke alkohol i 62 ud af Tyrkiets 81 provinser. Område for område minder Tyrkiet mere 

om det Mellemøsten, vi kender, end om det EU, vi nu engang er.

Derfor er vi i Dansk Folkeparti voldsomt skeptiske over for at fortsætte den optagelsesproces, man har sat i gang. Og vi 

insisterer på, at hvis man vil dette ideologiske projekt, må det i det mindste sikres, at befolkningerne får det endelige ord. 

Lige så vel som at præsident Sarkozy i Frankrig har lovet franskmændene en folkeafstemning, bør den danske regering 

også love danskerne, at hvis man fortsætter med dette hovedløse projekt, jamen så bliver det danskerne, der får den 

endelige afgørelse ved en folkeafstemning. Det er det eneste rigtige.

Jeg skal derfor her indledningsvis på vegne af Dansk Folkeparti fremføre følgende:

Forslag til vedtagelse 

»Folketinget konstaterer, at Tyrkiet med sit historiske, politiske og kulturelle baggrund afviger mærkbart fra de øvrige af 

EU’s medlems- og ansøgerlande. Endvidere konstaterer Folketinget, at Tyrkiet igennem de seneste år har gennemgået en 

udvikling væk fra det sekulære udgangspunkt, idet der henvises til forholdene for minoriteter, for ytringsfriheden, for 

ligestillingen og for demokratiet.

På den baggrund opfordrer Folketinget regeringen til i EU at modarbejde processen med henblik på optagelse af Tyrkiet i 

EU og kræver, at regeringen som led i en eventuel optagelse af Tyrkiet som medlem af EU udskriver folkeafstemning 

herom.«

(Forslag til vedtagelse nr. V 48).

Tak, formand.

  

7

Kl.11:58  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak. Dette oplæste forslag til vedtagelse vil indgå i Folketingets videre forhandlinger.

Jeg skal her udsætte mødet. Mødet genoptages kl. 13.00.
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Kl.11:58  
Kort bemærkning

:

Mødet er udsat. (Kl. 11:58).
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Kl.13:06  
Kort bemærkning

Forhandling

Formanden:

Mødet er genoptaget.

Vi er ved forhandlingen, og den næste ordfører under F 24 er hr. Michael Aastrup Jensen. Værsgo.

  

Vis alle (6) indlæg i denne gruppe
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Kl.13:07  
Ordfører

(Ordfører)

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg vil indledningsvis gerne have lov til at slå fast, at i spørgsmålet om Tyrkiets mulige optagelse i EU, er der faktisk 

opstillet en lang række helt specifikke krav, og før de er opfyldt, kan der på ingen måde blive tale om et tyrkisk EU-

medlemskab. Som det ser ud i dag skal tyrkerne flytte sig endog meget langt, hvis de på nogen måde skal gøre sig 

forhåbninger om at blive en del af Den Europæiske Union. Det er min og Venstres opfattelse, at Tyrkiet, som vi kender det i

dag, langtfra er parat til at blive en del af EU. Jeg vil godt have lov til at advare imod, at Dansk Folkeparti får lov til at kapre 

debatten for at gøre den til et spørgsmål om, hvorvidt Tyrkiet anno 2009 skal være EU-medlem. Det spørgsmål er jo 

fuldstændig uaktuelt.

Denne forespørgselsdebat er en ud af efterhånden mange debatter, hvor vi kan få lov til at høre på Dansk Folkepartis 

evindelige klagesang om, at EU er så og så dårligt, og at vi i virkeligheden ville være meget bedre tjent med en høj mur 

omkring Danmark, der kan holde omverdenen på behørig afstand. Det er som at høre en meget dårlig lp-plade, hvor 

pickuppen desværre er kørt fast i samme rille, og på pladecoveret blomstrer partiets spidskandidat til 

europaparlamentsvalget, en mand, der er så utilfreds med EU, at han partout må have et fast sæde i dets parlament. Vi 

befinder os med andre ord midt i hr. Morten Messerschmidts valgkamp, og her er spørgsmålet om Tyrkiet blot endnu et 

stykke valgflæsk, som han langer over disken til vælgerne.

Vi kan bruge Tyrkiet, men set i den sammenhæng er Tyrkiets behov for EU langt, langt større. Tyrkiet ligger som bekendt 

på grænsen mellem Europa og Asien. Af den grund har landet enorm strategisk betydning, især sikkerhedspolitisk, men 

også med hensyn til energiforsyning og handel i øvrigt. Samtidig indtager Tyrkiet en nøglerolle som diplomatisk bindeled 

mellem de stridende parter i Mellemøsten. Landet har bl.a. spillet en meget aktiv rolle i forsøget på at mægle mellem 

Syrien og Israel. Endelig er Tyrkiet en regional magtfaktor, der er med til at værne os og de øvrige lande i Mellemøsten mod

Irans islamiske terrorregime.

Men selv om Tyrkiet måske er lidt af en duks set i mellemøstlig sammenhæng, befinder landet sig stadig rigtig langt nede 

på den demokratiske skala. Der er meget langt op for overhovedet at nærme sig det niveau, som landet skal befinde sig på,

før et tyrkisk medlemskab af EU bliver realistisk. Listen over Tyrkiets fejl og mangler er alenlang, og Dansk Folkepartis 

ordfører har vi allerede hørt remse op af denne liste igen og igen, og det vil han sikkert gøre igen under debatten. Men jeg 

skal nok spare Tinget.

Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at vi i Venstre, eller for den sags skyld i EU generelt, vil se stort på Tyrkiets 

stribevis af brud på elementære menneskerettigheder eller er ligeglade med, at landet ikke efterlever internationale 

konventioner og aftaler - på ingen måde. Hvis Tyrkiet nogen sinde skal gøre sig forhåbninger om at blive en del af det gode 

selskab, skal tyrkerne og deres ledere virkelig lægge sig i selen, for de har meget, meget lang vej igen, før de er egnede til 

at blive lukket ind i varmen. Som jeg sagde indledningsvis, er EU’s principper klippefaste, dem kan der ikke forhandles om. 

På den baggrund vil jeg gerne på vegne af Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale

Venstre og Liberal Alliance fremsætte følgende:

Forslag til vedtagelse

»Folketinget bekræfter sin vedtagelse V 66 af 2. maj 2006.«

(Forslag til vedtagelse nr. V 49).

Hvis nu ikke alle tilstedeværende ved, hvad det egentlig var, vi vedtog i 2006, vil jeg gerne lige læse det op som en 

servicemeddelelse. Det var følgende:

»Folketinget konstaterer, 

- at forhandlingerne med Tyrkiet om medlemskab af Den Europæiske Union er indledt,  

- at grundlaget er Københavnskriterierne og en opstrammet og forsvarlig forhandlingsramme som fastlagt af Rådet for Den 

Europæiske Union på mødet den 3. oktober 2005, 

- at målsætningen er tyrkisk medlemskab af EU, men at forhandlingerne er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på 

forhånd, og hvor der også skal tages hensyn til EU's evne til at optage nye medlemmer (absorptionskapacitet). Folketinget 

opfordrer regeringen til fortsat at medvirke til at sikre en stram og forsvarlig forhandlingsproces med Tyrkiet.«
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Kl.13:11  
Kort bemærkning

Formanden:

Tak. Vi har jo i formandskabet indført den praksis, at man ikke nødvendigvis læser et forslag til vedtagelse op, efter at 

ordføreren netop har læst det op - sådan har det jo været før - men for en god ordens skyld vil jeg gøre det her, for nu er der 

to oplæste forslag: det gamle og det nye. Jeg vil godt læse det op, for det er rimelig kort. Det, som Venstre, 

Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance har som

forslag til vedtagelse, lyder:

»Folketinget bekræfter sin vedtagelse V 66 af 2. maj 2006.«

Det er det forslag til vedtagelse, der indgår i de videre forhandlinger.

Der er ønsker om korte bemærkninger, og det er først hr. Morten Messerschmidt. Jo
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Kl.13:12  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Først må der være grund til at takke hr. Michael Aastrup Jensen om ikke andet så i hvert fald for hans opfindsomhed i 

forhold til at skrive ordførertaler. Under den tidligere debat hørte vi lidt om Morten Korch, og nu skal vi høre om hans lp-

samling. Jeg er da næsten glad for, at vi har begrænset det til to debatter i dag.

Dernæst vil jeg høre: Når nu man fra det her store flertal af partiers side vælger at trække en vedtagelse fra den 2. maj 2006

frem, altså en næsten 3 år gammel vedtagelse, vidner det så i virkeligheden ikke om, at man fra de partiers side 

overhovedet ikke interesserer sig for, hvad der foregår i Tyrkiet? For der er jo netop sket helt elementært graverende ting i 

Tyrkiet inden for de sidste 2-3 år. AK-partiet, altså regeringspartiet, er blevet kendt i strid med forfatningen, og der er en 

omfattende islamisering af samfundet i gang. Alle de ting vælger japartierne overhovedet ikke at tage stilling til, næ, man 

holder fast i det, man vedtog i 2006, og så kan alt det andet åbenbart være ligegyldigt.
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Kl.13:13  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:13  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Nu tror jeg ikke, at Dansk Folkepartis EU-ordfører helt kan lægge mig i munden, at jeg ikke havde en rimelig skarp kurs 

over for et eventuelt kommende EU-medlemskab for Tyrkiet. Det var også derfor, at jeg som en servicemeddelelse læste 

vedtagelsen fra 2006 op, hvis nu nogen skulle have glemt den, for der siger vi jo, at det er en åben proces - resultatet er 

ikke givet på forhånd - at regeringen skal føre en stram og forsvarlig forhandlingsproces osv. 

Det er altså ord, hvor vi klart siger, at Københavnskriterierne skal opfyldes fra Tyrkiets side, at man generelt skal stramme 

op i forhold til demokratiske spilleregler osv. Det sagde vi allerede dengang, og det er der selvfølgelig ikke ændret ved; det 

mener vi stadig væk, og dermed har vi også sagt, at vi ikke mener, at Tyrkiet er i mål endnu. Og som jeg også sagde i 

ordførertalen, mener vi faktisk fra Venstres side, at der er rigtig lang vej til målstregen endnu.

Så er der selvfølgelig to måder, man kan gribe det an på: Skal vi så bare lade være med at tænke mere over det, eller skal 

vi prøve at holde dem på sporet og kæmpe for, at de når i mål? Det er det, vi lægger op til fra Venstres side.
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Kl.13:14  
Kort bemærkning

Formanden:

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:14  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Det kan jo ikke tages som udtryk for andet, end at Venstre åbenbart finder, at det der med, at et parti og en regering bliver 

kendt i strid med sit eget lands forfatning, i hvert fald ikke er væsentligt nok til, at man gider bruge et par minutter på at 

indskrive det i et forslag til vedtagelse. Det er da ganske tankevækkende. Noget så fundamentalt for et demokrati, som at 

ens regering overholder forfatningen, bør da indgå i de overvejelser, som man som EU-medlemsland gør sig, i takt med at 

Tyrkiet altså forhandler.

Så vil jeg spørge i forhold til det der mantra, vi hele tiden hører og sikkert vil høre fra alle de andre copy-paste-talere her 

efterfølgende, at selvfølgelig kan Tyrkiet først komme med, når landet overholder kriterierne: Hvilket europæisk land kan 

komme med, før de overholder kriterierne? For ellers giver det svar jo ikke nogen mening. Der er jo masser af europæiske 

lande, man ikke vælger at indlede optagelsesforhandlinger med, men hvis de alle sammen bare skal med, når de opfylder 

kriterierne, hvorfor skal man så forhandle med Tyrkiet og ikke med f.eks. Aserbajdsjan og Rusland?
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Kl.13:15  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:15  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Nu er det jo sådan, vil jeg gerne sige til hr. Morten Messerschmidt, at Tyrkiet er et officielt kandidatland til EU; det er 

Aserbajdsjan ikke endnu, og det er i hvert fald en rimelig god grund til, at man ikke forhandler med Aserbajdsjan.

I forhold til Tyrkiets eventuelle kommende EU-medlemskab har vi jo klart sagt, at vi ønsker at holde dem på sporet i forhold 

til Københavnskriterierne og i forhold til, at de mangler at få ryddet op i nogle ting, bl.a. i forhold til spørgsmålet om deres 

domstole og i forhold til forfatningen. Det er vi jo fuldstændig enige om. Det er også derfor, jeg siger, at det simpelt hen ikke

kan nytte noget, at Dansk Folkeparti prøver at kapre en dagsordenen om, at vi fra Venstres side gerne vil have Tyrkiet med 

i EU anno 2009, for som jeg sagde i min tale: Det ønsker vi ikke. Vi vil have, at Tyrkiet skal opfylde en lang række krav, 

som de ikke er i nærheden af at opfylde endnu, før de kan komme med i EU. Et forsøg på at fjerne den fokus, som hr. 

Morten Messerschmidt prøver på, skal han ikke få held til.
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Kl.13:16  
Kort bemærkning

Formanden:

Så er der en kort bemærkning fra hr. Kamal Qureshi.
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Kl.13:16  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

Tak. Vi har jo fremsat et fælles forslag til vedtagelse, men jeg tror, at vi også er enige på afgørende områder, så jeg synes 

bare - når nu vi ikke fik lejlighed til at stille ministeren spørgsmål i første runde - at jeg gerne, for at få det på plads, vil 

spørge Venstres ordfører, om ikke Venstre vil kunne bekræfte sammen med SF, at den helt klare grund til, at vi støtter den 

her proces, er, at vi tror på, at Tyrkiets udvikling i retning af mere demokrati, bedre menneskerettigheder, bedre rettigheder 

for kvinder og andet fremmes i den her proces og ikke det modsatte.

Det, der er det helt bærende, er jo, at vi i modsætning til Dansk Folkeparti ikke bare er optaget af at ødelægge Tyrkiet, 

men faktisk er optaget af, hvordan vi fremmer den udvikling i Tyrkiet, som kan gøre, at Tyrkiet netop kan virke som den bro, 

der bliver nævnt i ordførerens tale.
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Kl.13:17  
Kort bemærkning

Formanden:

Ordføreren.
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Kl.13:17  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg kan kun være fuldstændig enig med spørgeren og sige, at det helt klart er vores vurdering, at det, at vi så at sige holder

dem på sporet - som jeg har nævnt et par gange - i forhold til optagelsesforhandlingerne, i forhold til at der hele tiden er en 

undersøgelse af, om de opfylder de forskellige kriterier, at vi arbejder for, at de kommer i en meget mere demokratisk 

retning, og holder regeringen fast på de løfter, den har givet i forhold til EU, er markant bedre, end at vi kommer og siger: 

Nej, vi mener ikke, at Tyrkiet overhovedet er en del af Europa. For så kan det da gå rigtig galt.

Her taler vi altså om et land, som har en kæmpe militærstyrke, et land, som i dag i mit billede i en eller anden grad er med 

til sammen med Israel at være duksedrengen i Mellemøsten. Og det kan altså gå gruelig galt, hvis ikke vi kan holde dem 

på sporet og så at sige hele tiden sige: I kan godt nå målet, hvis I opfylder de her forskellige krav. Så jo, jeg er meget enig.
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Kl.13:18  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Kamal Qureshi.
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Kl.13:18  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

De her korte bemærkninger behøver jo ikke nødvendigvis være spørgsmål, så jeg vil benytte lejligheden til at sige, at set 

gennem SF’s briller er der jo ikke nogen tvivl om, at det er helt klart, at vi ser en proces i Tyrkiet. Går man tilbage til det 

tidspunkt, hvor processen startede i Tyrkiet, og det er jo længere tilbage end i 2005, er der ingen tvivl om, at Tyrkiet har 

bevæget sig i en retning med mere respekt for menneskerettighederne. De grupper i Tyrkiet, som ønsker den her proces, 

bliver styrket af et europæisk samarbejde og bliver styrket af, at Tyrkiet er med i en lang række projekter, 

menneskerettighedsprojekter, kvinderettighedsprojekter, demokratiprojekter m.m. Tyrkerne er med i de internationale 

konferencer, og deltager også i langt hovedparten, hvor de personer og de grupper bliver styrket.

Så det ville være en skadelig udvikling for Tyrkiet, hvis vi skulle vælge den linje, som Dansk Folkeparti lægger op til, og 

skubbe tyrkerne fra os. Det, der er det helt centrale, det helt afgørende og det, tyrkerne har brug for, er, at vi er der, at vi 

hjælper dem, og at vi er med til at fremme udviklingen i det rigtige spor.
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Kl.13:19  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:19  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg er enig i, at vi heldigvis har set visse positive skridt fra Tyrkiets side. Jeg må så til gengæld sige, at jeg også synes, at 

vi har set tilbageskridt fra Tyrkiets side. Der må jeg give hr. Morten Messerschmidt ret i, at vi også har set episoder, som 

jeg i hvert fald absolut ikke syntes var pæne. Derfor er det også vigtigt for mig at understrege, at det Tyrkiet, som vi fra 

Venstres side gerne ser får EU-medlemskab, ikke er et Tyrkiet anno 2009, for der er altså lang vej endnu. Men som 

spørgeren klart var inde på, kan Tyrkiet jo kun komme i mål, hvis og såfremt Tyrkiet er på sporet, og derfor er det vigtigt, at 

vi holder dem på sporet.
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Kl.13:20  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe for en kort bemærkning.
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Kl.13:20  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Når jeg påhører de her debatter om Tyrkiets mulige optagelse i EU, så er der en ting, der altid undrer mig, og det er bl.a. hr.

Michael Aastrup Jensens tidshorisont. Det er altså, som om historien kun er et øjeblik, der venter på det næste øjeblik, og 

det er rigtigt, at det er sådan med historien i forhold til Vorherre, men hr. Michael Aastrup Jensen kunne dog godt have en 

anden tidshorisont.

Der bliver hele tiden sagt, at det slet ikke er i dag, og at det slet ikke er i 2009, at Tyrkiet skal optages, men altså, 

Muhammed er ca. 1.500 år gammel, og islamismen er lige så gammel. Så har vi i årene efter første verdenskrig oplevet et 

tilbageslag for islamismen med Kemal Atatürks reformer, og nu går det den modsatte vej igen, som om Kemal Atatürk 

næsten ikke havde eksisteret… 
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Kl.13:21  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Vi skal lige have spørgsmålet.
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Kl.13:21  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Ja, spørgsmålet - det forundrede spørgsmål - er: Hvad er det for en tidshorisont? Er det 30 år, der vil gå, inden Tyrkiet kan 

optages, eller er det 100 år, og kunne man så ikke lige lade det ligge lidt og vente med at snakke om det?
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Kl.13:22  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:22  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Altså, jeg kan ikke sætte en tidsgrænse ind og sige, at det bliver om x antal år, at Tyrkiet kan blive medlem af EU, for som

jeg har slået fast, skal Tyrkiet opfylde en lang række kriterier, som de ikke er i nærheden af at opfylde endnu. Og hvornår 

de så gør det, beror selvfølgelig på de forhandlinger, der er mellem EU på den ene side og Tyrkiet på den anden side. Jeg 

er selvfølgelig forhåbningsfuld, med hensyn til at vi kan komme det nærmere, at det kan storme fremad, men det er jo også 

vigtigt at slå fast, at det forslag til vedtagelse, som vi forhåbentlig bekræfter med en afstemning her senere, også klart siger,

at det er en åben proces, hvor resultatet ikke er givet på forhånd.

Så det vil sige, at det altså er sådan, at det ikke bare er en gratis omgang for Tyrkiet. Hvis ikke Tyrkiet opfylder de 

forskellige kriterier, der er, kan Tyrkiet ikke blive medlem af EU. Derfor er det også vigtigt, at Tyrkiet spiller med på den her 

bane.
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Kl.13:23  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.13:23  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jo, men hvis jeg nu fik den originale idé at foreslå her i Folketinget, at Saudi-Arabien skulle optages i EU, så ville det 

formentlig støde på forskellige indvendinger, og en af de absolut relevante ville være, at Saudi-Arabien er et islamisk 

diktatur. Og så ville hr. Michael Aastrup Jensen sige, at det jo var en proces, der gik over tid, og at alle 

Københavnskriterierne skulle være opfyldt, før vi kunne optage Saudi-Arabien.

Ærlig talt, er det da ikke nogle mærkelige luftkasteller og en mærkelig mangel på fornemmelse for, hvor uendelig langsomt 

historien bevæger sig?
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Michael Aastrup Jensen (V):

Jeg kan berolige hr. Jesper Langballe med, at vi fra Venstres side ikke vil arbejde for, at Saudi-Arabien bliver medlem af EU.

Det er jo så dermed også sagt, at jeg mener, at Tyrkiet er et kandidatland, og at Tyrkiet selvfølgelig skal opfylde en lang 

række kriterier, for at det kan blive medlem. Det har jeg efterhånden sagt mange gange nu, men alligevel prøver man at 

skyde os i skoene, at - som jeg hørte det fra hr. Morten Messerschmidt tidligere - hvis det stod til os, ville Tyrkiet komme 

med i nærmeste fremtid.

Jeg har altså sagt rimelig klart i min tale, at der er lang vej endnu, før Tyrkiet kommer i mål, men som vi også talte om før, 

er det, at vi holder dem på sporet og holder dem på en demokratisk vej, bedre end alternativet.
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Kl.13:24  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Så er det fru Yildiz Akdogan, Socialdemokratiet.
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Kl.13:25  
Ordfører

(Ordfører)

Yildiz Akdogan (S):

Et uddannelsessystem, der fungerer under en religiøs administration, censur på bøger, dødsstraf, skilsmisse ikke tilladt, 

prævention og abort ikke tilladt, kvinder i den offentlige sektor må opgive deres arbejde i tilfælde af et ægteskab, 

kriminalisering af homoseksuelle - disse var punkter i en forfatning, som også gjorde krav på nabostatens territorium. Men 

den her forfatning er ikke den tyrkiske. Det er en forfatning, der var den irske før 1973. Det får en til at tænke og ikke mindst

stille spørgsmålet: Kan det virkelig passe? Ja, det kan det. Men Irland er heldigvis nået langt siden, bl.a. takket være EU 

og de krav, man har stillet fra fællesskabets side til de enkelte medlemslande.

Men spørgsmålet i dag drejer sig om Tyrkiet, og spørgsmålet er så, hvad der sket, siden dette land blev kandidatland i 

1999. Tyrkiet har først og fremmest forpligtet sig til at opfylde Københavnskriterierne. Allerede 2 år efter, dvs. i 2001, 

lancerede den daværende koalitionsregering sin første reformpakke, der prikkede hul på en række tabuer i tyrkisk politik - 

tabuer, som gjorde op med militæret, mindretalsspørgsmålet og menneskerettighederne generelt.

I 2002 fik landet så sin nuværende konservative, religiøse regering, også kendt som AKP-partiet. Trods skeptikernes frygt 

for en islamisering af det sekulære Tyrkiet, kan man med rette spørge, hvad der er sket rent reformmæssigt under den her 

regering. Hvis jeg skal fremhæve nogle af de konkrete udviklingsprocesser, kan jeg nævne nogle enkelte, og det lyder 

sådan her:

Den meget kritiserede forfatning fra 1982, der blev til efter militærkuppet, har været og er under stor forandring og 

reformproces, og en tredjedel af forfatningen er bl.a. ændret. Dødsstraffen er afskaffet. Den politiske situation i Tyrkiet er 

meget mere stabil end tidligere, og militærets indblanding i det politiske liv er begrænset væsentligt. Bl.a. har militæret blot

en rådgivende rolle i dag. Mindretalsrettigheder er forbedret væsentligt. F.eks. er det i dag tilladt, at det kurdiske mindretal 

kan få lov til at se kurdisk tv 24 timer i døgnet. Kvindernes ligestilling er forbedret markant, bl.a. via ægteskabsloven og den 

reviderede straffelov. Vold mod kvinden tages meget mere alvorligt fra myndighedernes side, og der er nultolerance over for 

æresrelaterede drab, heldigvis. Religiøse mindretal har fået lettere ved at komme frem og ytre sig til pressen og i det 

offentlige rum generelt. Der er også indført en nultolerancepolitik mod tortur og mishandling i fængslerne.

Så langt, så godt. Men er alt så fryd og gammen i Tyrkiet? Nej, Tyrkiet har stadig lang vej med hensyn til at implementere 

alle reformer, og selv om optagelsesforhandlingerne blev indledt officielt i 2005, mangler landet stadig væk 33 ud af de 35 

lovpakker, som landet skal gennemføre. Spørgsmålet er så, når nu et kandidatland, som, siden det blev grundlagt i 1923, 

har sat den europæiske statsdannelsesmodel som sit forbillede og trods sin muslimske baggrund har formået at bygge et 

parlamentarisk system op med frie valg og et ønske om at være en del af det europæiske fællesskab: Skal dette land 

holdes ude? Eller skal man holde det fast i den reformproces, det er i gang med?

For os Socialdemokrater er svaret ret enkelt. Tyrkiet er en vigtig samarbejdspartner for EU, og landet spiller også en vigtig 

rolle i NATO, som vi har set på det seneste, og kan også være en god rollemodel for andre muslimske lande. Derfor skal 

man holde den tyrkiske regering fast på det løfte om reformer. Vi ved, at medlemskab ikke er på tale i morgen eller de 

næste mange år frem, ligesom vi ved, at bolden ligger hos tyrkerne, hvad reformprocessens hastighed angår. Derfor mener 

vi heller ikke, at døren skal lukkes for Tyrkiet eller andre lande, der måtte ønske at forpligte sig til kravene om kriterierne fra 

EU's side. Vi skal derimod holde fast i en stram og ansvarlig forhandlingspolitik, hvad enten det gælder Tyrkiet eller andre 

kandidatlande.

Vi støtter den af Venstres ordfører fremsatte udtalelse.
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Kl.13:29  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:29  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Tak for betragtningerne. Jeg tror bare, jeg vil nøjes med at spørge - nu hvor fru Yildiz Akdogan altså tilslutter sig det forslag 

til vedtagelse tilbage fra midten af 2006 - om hun ikke isoleret betragtet kan se det som et problem, at den regering, som 

EU i øjeblikket forhandler med, er blevet kendt forfatningsstridig ved Tyrkiets forfatningsdomstol og altså har fået straffe 

derefter, det vil sige fået nedsat sit statstilskud osv.

Gør det ikke bare for nogle Socialdemokrater, at man måske lige tænker sig om en ekstra gang, inden man går ud og råber

juhu over den forhandlingsproces, som jeg forstår, at fru Yildiz Akdogan er en varm tilhænger af?
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Yildiz Akdogan (S):

For det første mener jeg ikke, at jeg råbte juhu. For det andet vil jeg også sige, at AKP-partiet heldigvis ikke blev lukket.

I min indledning refererede jeg til et land, der engang havde nogle regler, der kan få os til at ryste på hovedet i dag - Irland. 

Men situationen en anden i dag. Og som jeg også sagde i min tale, er det spørgsmålet om en reformproces. Bolden ligger 

hos tyrkerne, det gør hastigheden også. Så skulle vi ikke lige vente og se, hvordan og hvorledes det går, inden vi på forhånd

dømmer dem ude?
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:30  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg synes, det er en ganske fortrinlig argumentation, der givetvis fortjener optryk i flere årbøger, når året udrinder. Altså, det

forhold, at Irland på 35 år har reformeret sig, gør, at så må Tyrkiet sandelig da også kunne. Det synes jeg er fantastisk. Jeg

vil i hvert fald huske det længe, tror jeg. Jeg vil sige, at det unægtelig også letter argumentationen for Socialdemokraterne 

på en lang række andre områder, hvis man kan pege på et eneste område, hvor der har været en udvikling, og så sige: 

Jamen så kan alle andre også. Jeg vil sige: Enfoldigheden leve! Og så må folk uden for huset her jo selv dømme.

Men jeg vil egentlig bare gerne have svar på mit spørgsmål. Gør det overhovedet ikke indtryk på fru Yildiz Akdogan eller på 

Socialdemokratiet som sådan, at den regering, man forhandler med, ved den tyrkiske forfatningsdomstol har fået kendt sit 

virke og sit program i strid med forfatningens grundprincipper?
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Kl.13:31  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:31  
Kort bemærkning

Yildiz Akdogan (S):

Tak for det. Jeg ved ikke, om ordføreren selv er klar over det, men faktisk lavede vi en stor big bang-udvidelse i 2004, hvor vi 

fik ti nye lande med i EU, og så fik vi to andre nye lande, og mig bekendt har de her lande reformeret sig ret så meget og er

blevet ret velfungerende demokratiske stater. Så, ja, det tog 35 år for Irland, det tog gennemsnitlig 10 år for de central- og 

østeuropæiske lande. Det kan være, at det måske tager 20 år for Tyrkiet - hvem ved? Men processen er sat i gang. 

Så vil jeg lige spørge hr. Morten Messerschmidt, der er så skeptisk over for, hvad der foregår i Tyrkiet: Har hr. Morten 

Messerschmidt været i Tyrkiet? Europaudvalget var jo på en studietur for netop at gå ind og se på, hvad der sker, og 

hvordan reformprocesserne ser ud, og vi snakkede både med civilsamfundet, de politiske partier og forskellige andre 

interessegrupper. Det kunne måske have gavnet hr. Morten Messerschmidts indsigt i forhold til, hvad der foregår, hvis han 

nu havde deltaget i den her studietur.
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Kl.13:32  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger, og næste ordfører er fru Hanne Agersnap, Socialistisk Folkeparti.
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Kl.13:32  
Ordfører

(Ordfører)

Hanne Agersnap (SF):

Jeg vil gerne takke for ministerens redegørelse, som jeg synes klart viste, at der stadig væk er væsentlige udeståender og 

udfordringer på mange områder i samarbejdet, men at den grundlæggende holdning også er, at det er vigtigt, at vi fortsætter

forhandlingsstrategien.

I SF undrer vi os over, at forespørgerne - i hvert fald sådan som forespørgslen er formuleret - kun er interesserede i forholdet

mellem islamiske og sekulære kræfter. Det, som vi synes er det særlig interessante, er forholdet mellem de demokratiske 

og de udemokratiske kræfter, herunder forholdet til mindretal, bl.a. kurderne, hvor det er vigtigt, at vi får en udvikling mod et 

mere pluralistisk demokrati.

Det er vigtigt, at EU fortsætter forhandlingerne med optagelse for øje, fordi det bl.a. er på den måde, vi får fremmet 

udviklingen mod det pluralistiske demokrati og mindretalsbeskyttelse, og fordi det er vigtigt for både EU og Tyrkiet at få 

styrket samarbejdet og i sidste ende nå frem til optagelse.

SF støtter de rammer for optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet, som vi vedtog tilbage i 2006. Her konstaterede 

Folketinget, at forhandlingerne med Tyrkiet er en åben proces, hvis resultat ikke er givet på forhånd, men at målet dels er 

optagelse, dels at Tyrkiet skal opfylde de samme krav som alle andre nye medlemslande, herunder Københavnerkriterierne.

De seneste år er den positive reformproces, som blev startet i Tyrkiet i 2003, gået i stå. Det er vigtigt, at vi fortsætter med 

at presse på og få Tyrkiet tilbage på reformsporet, få bremset den øgede polarisering i det tyrkiske samfund og sikret 

pluralisme og mindretalsrettigheder. De demokratiske kræfter vokser i Tyrkiet, og de kræfter skal vi støtte ved at fortsætte 

forhandlingerne med optagelse som mål.

Ministeren nævnte, at et af problemerne i forhandlingerne med Tyrkiet er manglende accept af Ankaraprotokollen, altså at 

Tyrkiet ikke kan acceptere toldunion og transport- og havnesamarbejde med Cypern. Forholdet til Cypern og Grækenland 

fortsætter med at spænde ben for optagelsesforhandlingerne, og vi mener, at EU har en stor del af ansvaret for den 

hårdknude, forhandlingerne er havnet i. Den tyrkiske premierminister accepterede i sin tid FN's plan for en løsning af 

konflikten på Cypern, men græsk-cyprioterne forkastede planen. Alligevel valgte man at optage et delt Cypern i EU, og det 

er nu en af barriererne i forhandlingerne.

Det er vigtigt at holde fast i, at udsigten til EU-medlemskab giver den tyrkiske befolkning tro på fremtiden. Men både EU’s 

vaklen og de nyere processer i Tyrkiet har været med til at sætte reformprocessen i Tyrkiet i stå, og det er uheldigt for 

begge parter ud fra både et sikkerhedspolitisk, kulturelt og demokratisk synspunkt. Vi har brug for Tyrkiet som bindeled til 

Mellemøsten, til konstruktiv dialog med Tyrkiets moderate islam og til at skabe robust økonomi og velfærd i Europa. Tyrkiet

har allerede siden 1963 haft privilegeret medlemskab af først EF og nu EU, så man kan jo ikke tilbyde Tyrkiet en 

mellemting. Nu er det fuldt medlemskab, vi forhandler om.

SF støtter flertallets forslag til vedtagelse, som jo ikke er en genopfindelse af den dybe tallerken, men fastholder os ved den

vedtagelse, der blev vedtaget i maj 2006.
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Kl.13:36  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Der er et par korte bemærkninger, og den første er fra hr. Morten Messerschmidt.

  

50

Kl.13:36  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Fru Hanne Agersnap nævnte jo mange spændende emner i sit indlæg, og jeg vil bare stille spørgsmål til ét område.

Fru Hanne Agersnap nævnte forsøget på at genforene Cypern, altså få afsluttet den ulovlige besættelse at Nordcypern 

siden 1974 og genforene den med den græsk-cypriotiske del. Jeg forstår det sådan, at SF synes, det ville være 

fuldstændig naturligt, hvis græsk-cyprioterne skulle overdrage den besatte del af landet til tyrkerne. Det var i hvert fald 

sådan, jeg udlagde det, og kan fru Hanne Agersnap sige noget om, hvad det er for nogle dele af aftalen, hun finder er særlig

fornuftige?

Det er jo velkendt, at græsk-cyprioterne syntes, det var træls, at de skulle dele deres nationalbankreserver, og at det var 

træls, at man skulle have en fælles beslutningsprocedure, som gjorde, at hver del af øen ville få lige 

beslutningskompetence ved ny lovgivning, og at man skulle dele præsidentmagten og alle de ting. Men kunne fru Hanne 

Agersnap prøve at uddybe, hvordan hun ser på nogle af de elementer i aftalen, som hun åbenbart mener er så fantastisk?
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg mener, det er vigtigt, at den løsning af Cypernproblemet i FN-regi, der blev forsøgt, bliver fastholdt, så problemet ikke 

fortsat er en barriere for udviklingen af EU. Jeg kender ikke historien så godt, at jeg kan sige, hvad forsøget præcis faldt på,

men det er uheldigt, at processen ikke er genoptaget, så vi får forhandlingerne i FN-regi og får løst problemerne, for det vil 

fortsat være en barriere for Tyrkiets optagelse, hvis samarbejdet med Cypern bliver blokeret.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:38  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jamen forstå mig ret. Jeg kan sagtens forstå, at man som socialist kan have den tilgang til spørgsmålet, at når halvdelen af

et land bliver besat af fremmede tropper, er det selvfølgelig de besatte, som udgør problemet. Det er jo et velkendt 

socialistisk synspunkt, vi har set det siden 1917 og frem til 1989 som et ganske anerkendt dogme, men jeg er bare 

overrasket over at se, at vi også i hr. Villy Søvndals nyreformerede socialistparti finder denne relativt totalitære tilgang til 

folkeretten. Men lad det ligge.

Et andet spørgsmål, som jeg synes det må være centralt for SF at svare på, er spørgsmålet om den folkelige deltagelse. Vi

har jo flere gange hørt folk fra SF insinuere, at man er tilhænger af folkeafstemninger, f.eks. forud for Lissabontraktaten, så 

derfor vil jeg gerne høre, om SF støtter Dansk Folkepartis forslag om, at uanset hvordan man kommer videre med 

forhandlingerne med Tyrkiet - men at man ønsker det - kan processen ikke afsluttes, i hvert fald ikke i Danmark, uden at 

danskerne høres ved en folkeafstemning. Er det et forslag, som socialisterne kan støtte?
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Kl.13:39  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:39  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Det kan vi ikke støtte, for det er ikke alle spørgsmål, der egner sig til en folkeafstemning. Forhold, der angår danskere, kan 

egne sig, men et EU-spørgsmål om optagelse af et nyt land egner sig ikke til en folkeafstemning. Vi mener, at det at sikre,

at Københavnerkriterierne opfyldes, er meget mere egnet som grundlag for beslutning om en optagelse.
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Kl.13:40  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe for en kort bemærkning.
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Kl.13:40  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Når man selv opfinder de historiske problemstillinger, man skal diskutere, så går det hele jo meget nemmere. Fru Hanne 

Agersnap undrede sig over, at hr. Morten Messerschmidt kun skelnede mellem sekulære og islamiske kræfter og ikke 

mellem demokratiske og udemokratiske kræfter. Jamen det er jo, fordi tyrkerne selv gør det. Det er jo sådan, de selv ser på

det, uanset på hvilken side af gærdet de står. Kemal Atatürk ville i 1920'erne skabe en sekulær nationalstat, hvilket er 

noget højest uislamisk. Og nu går det den modsatte vej. Nu vil Erdogan og Gül skabe en islamisk stat.

Men det er jo den modsætning, der tæller i Tyrkiet. Kemal Atatürk var så vist ikke nogen mønsterdemokrat, men den 

sekulære stat var hans hjertebarn. Men det, tyrkerne finder grundvæsentligt i den her sammenhæng, synes fru Hanne 

Agersnap altså er ligegyldigt.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Ja, for os er de vigtigste principper hensynet til, om det er demokratisk eller udemokratisk. Jeg anerkender, at 

diskussionen måske går på en anden led i Tyrkiet, men samtidig er der både demokratiske og udemokratiske tendenser på

begge sider, både i de islamiske bevægelser og i de sekulære bevægelser. Så jeg mener, at vi, hvis vi skal vurdere 

udviklingen i Tyrkiet, skal vurdere styrken af de demokratiske processer på begge sider.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.13:41  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jamen er det ikke faldet fru Hanne Agersnap ind, at der er en sammenhæng, som simpelt hen går på, at den sekulære 

nationalstat i modsætning til den religiøse stat er en forudsætning for demokratiet, og at når Tyrkiet i øjeblikket bevæger 

sig, ikke gradvist, men faktisk efterhånden i fuld galop imod en øget islamisering, så bevæger Tyrkiet sig faktisk dermed 

automatisk væk fra demokratiet?
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Nej, det er den sammenhæng, jeg ikke accepterer. Jeg mener, at det, der er vigtigt, er, at vi ser på de demokratiske 

kræfter, hvad enten de er islamiske eller sekulære, og vurderer styrken af de demokratiske kræfter. I den sekulære 

bevægelse er der udemokratiske kræfter, ligesom der er i den islamiske bevægelse.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Martin Henriksen for en kort bemærkning.
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Kl.13:42  
Kort bemærkning

Martin Henriksen (DF):

Tak. Det var, fordi jeg bemærkede, at fru Hanne Agersnap sagde, at det her spørgsmål ikke egnede sig til en 

folkeafstemning i Danmark, fordi det ikke havde indflydelse på danske forhold. Men der vil jeg bare høre, om ikke fru Hanne 

Agersnap altså godt kan se, at det alligevel har det. For hvis vi kigger på den udvidelse, der har fundet sted imod øst, så 

har den jo eksempelvis medført en indvandring til Danmark fra de østeuropæiske lande. Derfor er det jo også nærliggende 

at tro, at såfremt Tyrkiet kom med i EU, ville det også medføre en øget tyrkisk indvandring til Danmark.

Jeg vil bare høre, om det ikke kunne give anledning til, at man så ville mene, at det også var et forhold, som danske 

vælgere kunne få lov til at tage stilling til.
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Kl.13:43  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:43  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

I sidste instans har alle internationale spørgsmål og samarbejder, Danmark indgår i, vel relevans for forhold i Danmark. Men

det er et spørgsmål om, hvorvidt det er af den karakter, at alle betingelserne og forudsætningerne omkring optagelse vil 

kunne forklares i Danmark. En folkeafstemning om det her spørgsmål i Danmark vil hurtigt blive en folkeafstemning for eller 

imod EU, og det ville være svært at fastholde fokus, når fokus er på optagelse af et andet land.
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Kl.13:44  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Martin Henriksen.
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Kl.13:44  
Kort bemærkning

Martin Henriksen (DF):

Der er jeg uenig. Jeg tror ikke, at en folkeafstemning i Danmark vil blive til et spørgsmål om for eller imod EU. Jeg tror, at 

det vil være en folkeafstemning for eller imod risikoen for en stor tyrkisk indvandring til Danmark. Det er jo meget reelt at 

spørge danskerne om det. Det synes jeg da i hvert fald det er, for Tyrkiet er et stort land, og kommer Tyrkiet med i EU, vil 

det få meget indflydelse, fordi det er et stort land. Qua sin befolkningssammensætning og sin størrelse vil det få meget 

indflydelse, specielt hvis Lissabontraktaten bliver vedtaget.

Derfor har det jo dels stor indflydelse på det, som man politisk beslutter i EU, som har konsekvens for Danmark, og dels vil

det også have effekt, hvis Tyrkiet f.eks. kom med i Schengen - fri bevægelighed ind over grænserne; at man kommer ind og

får fuld gavn af den fri bevægelighed. Det vil jo i den grad være et spørgsmål, om danskerne tør løbe risikoen for en stor 

tyrkisk indvandring til Danmark.

Hvis Socialistisk Folkeparti ikke mener, at der er noget at være bekymret for, kan man vel godt gå ud og argumentere for 

eller imod de synspunkter, man har, og så lade det være op til vælgerne i sidste ende at beslutte, om de synes, det er den 

rigtige vej at gå eller ej.
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Kl.13:45  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:45  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg vil godt sige, at vi ikke er bange for vælgerne. Vi kan sagtens gå ud og argumentere, men problemet er, om vi får en 

debat, der afspejler det afstemningstema, der bliver. For det kan blive sådan en trussel om en kæmpe indvandring, altså 

forskellige vurderinger af fremtiden, som vil være svære for befolkningen at vurdere på baggrund af sådan en 

optagelsestekst. F.eks. gælder det for de lande, vi senest har optaget, at Schengen jo er udskudt, og at der er betingelser 

kombineret med optagelserne. Det vil blive svært at vurdere, og så vil det blive sådan en slags: »hvem tror det ene, hvem 

tror det andet-kampagne.« Den kan være svær at få til at blive frugtbar.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Søren Krarup for en kort bemærkning.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg havde i søndags den spændende oplevelse at være inviteret til et møde hos Radikal Ungdom, hvor jeg diskuterede 

forsvarspolitik med hr. Morten Helveg Petersen. Det var meget hyggeligt og fredeligt, men på et tidspunkt kom vi naturligvis 

til at tale en del om Afghanistan, dvs. om muligheden for at Danmark med sin indsats dér kunne skabe et demokrati, hvad 

jeg betvivlede. Jeg får lyst til i forlængelse af det, fru Hanne Agersnap har sagt hidtil, at spørge hende: Vil fru Hanne 

Agersnap fortælle mig, om der findes noget muslimsk demokrati i denne verden?
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:46  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jeg kan ikke stå her på talerstolen og i tankerne gennemgå alle lande, men det kan godt være, at Tyrkiet er det nærmeste,

vi kommer. Jeg må indrømme, at jeg ikke lige kan få tænkt det igennem i denne pressede situation.
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Kl.13:47  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Søren Krarup.
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Kl.13:47  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Så vil jeg være så fræk at fortsætte med den spændende debat med de radikale unge mennesker, for der blev Tyrkiet 

nemlig også nævnt som eksempel på et demokrati, og der var jeg altså også så fræk at spørge dem: Kender I noget til 

Kemal Atatürk? Kender I noget til det, han foretog med Tyrkiet i 1923? Det var nemlig nok, kan man sige, et sekulært 

styre, men det var et militærdiktatur, dvs. at der var en ophævelse af enhver form for demokrati. Det havde aldrig eksisteret i

Tyrkiet, og det kom i hvert fald ikke til at eksistere i 1923. Og det eksisterer jo for så vidt heller ikke i dag.

Forholdet er jo, at 98 pct. af Tyrkiets befolkning er muslimer, og dog skal de af militærdiktaturet hensættes i en tilstand, 

hvor de ikke må have lov til at udtrykke det. Vil fru Hanne Agersnap ikke give mig ret i, at Tyrkiet heller ikke er noget som 

helst eksempel på et demokrati?
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Det er i hvert fald ikke et demokrati, som jeg ønsker det. Der mangler pluralisme, der mangler ytringsfrihed, 

menneskerettigheder; der er en masse problemer, som bl.a. er nogle af dem, man sætter op i processen og i debatterne 

med EU-Kommissionen med henblik på optagelse, sådan at Tyrkiet netop kan udvikle sig til det pluralistiske demokrati, 

som medlemsstaterne i EU er.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så har hr. Per Clausen bedt om en kort bemærkning.
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Kl.13:48  
Kort bemærkning

Per Clausen (EL):

Jeg vil bare spørge fru Hanne Agersnap, om hun ikke er enig med mig i, at forsøget på at opstille en hovedmodsætning 

mellem de sekulære og de islamistiske i forhold til Tyrkiet jo netop skygger for den interessante debat, hr. Søren Krarup 

prøvede at rejse her til sidst, nemlig om, hvorvidt der foregår en demokratisk udvikling eller ej i Tyrkiet? Det, vi burde 

diskutere og interessere os for, burde jo være, hvordan vi udviklede demokratiet, hjalp de demokratiske kræfter i Tyrkiet 

med at udvikle demokratiet.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Hanne Agersnap (SF):

Jo, og mange tak til spørgeren, fordi han formulerer det så pænt. Jeg prøvede netop at sige, at jeg synes, vi skal fokusere 

på, hvor de demokratiske bevægelser, de demokratiske holdninger er i Tyrkiet, og ikke på, hvor de islamiske og sekulære 

bevægelser er.
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Kl.13:49  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Næste ordfører er fru Helle Sjelle fra De Konservative.
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Kl.13:49  
Ordfører

(Ordfører)

Helle Sjelle (KF):

Det er jo ikke første og det er nok heller ikke sidste gang, vi på foranledning af Dansk Folkeparti skal diskutere et eventuelt 

tyrkisk medlemskab af EU. Der skal jo holdes liv i valgkampen, i hvert fald frem til juni måned, hvor der er valg til Europa-

Parlamentet. Men så kan man i hvert fald håbe, at det i det mindste stilner af derefter.

Jeg skal så også endnu en gang takke for anledningen til at gøre rede for Det Konservative Folkepartis holdning til den her 

sag.

I 2005 indledte EU optagelsesforhandlinger med Tyrkiet. Forud var gået mange års forberedelser og reformer i Tyrkiet, der 

ansøgte om medlemskab af EF allerede i 1987. Reformarbejdet går dog endnu flere år tilbage. Allerede i 1963 underskrev 

de seks EF-lande og Tyrkiet Ankaraaftalen. Den betød, at Tyrkiet skulle tilpasse sig EU’s indre marked, bl.a. ved at 

tyrkiske arbejdstagere under bestemte vilkår fik lov til at arbejde i de daværende EF-lande. Tyrkiet har altså længe 

orienteret sig mod EF og nu mod EU, hvilket har været årsag til betydelige ændringer af det tyrkiske samfund. Det er også 

sket i løbet af de her år.

Men der er slet ikke for os Konservative nogen tvivl om, at der endnu er langt igen for Tyrkiet. Københavnskriterierne er det 

væsentligste grundlag, som Kommissionen løbende vurderer Tyrkiet ud fra. Helt overordnet er der tre kriterier, nemlig det 

politiske, det økonomiske og kriteriet om overtagelse af EU’s samlede regelsæt. Det politiske kriterium kræver demokrati, 

retsstat, menneskerettigheder og beskyttelse af mindretal. Som nævnt af udenrigsministeren tidligere vurderer 

Kommissionen, at Tyrkiet i tilstrækkelig grad opfylder det kriterium. Alligevel er der dog i høj grad - og det vil jeg gerne slå 

fast - plads til forbedringer. Ytringsfrihed og religionsfrihed er gode eksempler på rettigheder, som endnu ikke beskyttes 

kompromisløst i det tyrkiske samfund. Det vil kræve en holdningsændring, som EU kan være med til at fremme.

I 2006 har EU også kritiseret Tyrkiet for ikke at leve op til det økonomiske kriterium. Det skyldtes stridighederne om 

Cypern, der har fået Tyrkiet til ikke at udvide toldunionen med EU til også at omfatte de nye medlemslande. EU’s kritik er 

ikke blot snak, men er blevet fulgt op af sanktioner. Dele af optagelsesforhandlingerne er simpelt hen stoppet, indtil EU i år 

vil genoverveje dem.

Det er altså efter vores opfattelse indlysende, at Tyrkiet mangler at levere en lang række resultater, før et medlemskab kan 

komme på tale. De mange år, Tyrkiet allerede har ventet, viser med al ønskelig klarhed, at EU ikke giver ved dørene. Ingen 

ønsker at forbarme sig over Tyrkiet, blot fordi landet har ventet længe. Jeg kan derfor heller ikke helt forstå Dansk 

Folkepartis store bekymring for forhandlingerne med EU. Tror Dansk Folkeparti virkelig, at Tyrkiet bliver lukket ind, før de 

lever op til Københavnskriterierne, bare fordi Tyrkiet skal med?

Som udenrigsministeren allerede tidligere har påtalt, vil Tyrkiet være et helt anderledes og vestligt samfund, hvis det på et 

tidspunkt til punkt og prikke opfylder de her krav. I Det Konservative Folkeparti bakker vi derfor fuldt op om regeringens og 

folketingsflertallets åbne og afventende holdning til optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet. Vi kan ikke på forhånd 

forudsige, hvorvidt landet på et tidspunkt ude i fremtiden vil leve op til EU’s fornuftige og nødvendige kriterier. Til gengæld 

kan vi sige, at Tyrkiet lige nu - lige nu, hvor vi står her - er et godt stykke fra at leve op til de kriterier og dermed også et 

godt stykke fra medlemskab af EU. Vi ønsker naturligvis ikke i Det Konservative Folkeparti - og det vil jeg gerne 

understrege - at Tyrkiet bliver medlem af EU, før landet er klar til EU og EU er klar til Tyrkiet. 
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Kl.13:53  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:53  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg synes, at det er meget skarpsindigt lige til sidst at få slået fast, at Tyrkiet ikke kan blive medlem af EU, før Tyrkiet er 

klar! Jeg går ud fra, at det må være et krav, der gælder for alle europæiske lande, ellers ville der i hvert fald være noget 

mærkeligt over det, og derfor er det måske i virkeligheden også lidt overflødigt at gentage det og gøre det til et så 

gennemgående argument i hele sin retorik.

Jeg tror så aldrig, at Tyrkiet bliver medlem, fordi Tyrkiet i øjeblikket bevæger sig i den helt gale retning. Landet er i gang 

med en islamisering fra top til bund, og det er i virkeligheden det, der er det dybt bekymrende, for hvordan reagerer Tyrkiet 

på de forhandlinger, der i øjeblikket finder sted? Sagen er jo den, at hvis man orienterer sig i de tyrkiske medier, i den 

tyrkiske debat, kan man se, at de krav, som EU stiller til Tyrkiet med hensyn til ligestilling, menneskerettigheder, 

demokrati, ytringsfrihed osv., helt generelt for mange tyrkere virker som en rød klud i ansigtet. De betragter det nærmest 

som en fornærmelse mod den nationale stolthed.

Derfor er spørgsmålet ikke så meget, om Tyrkiet nogen sinde bliver medlem - det tror jeg faktisk aldrig nogen sinde sker - 

men derimod, hvilken skadevirkning det har på samarbejdet og naboskabet mellem EU og Tyrkiet, at man bliver ved med at

bilde folk ind, at de kan få noget, som de tydeligvis ikke selv vil levere det nødvendige for at gøre sig klar til at få.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Helle Sjelle (KF):

Det er åbenbart overhovedet ikke overflødigt, at vi skal gentage det gang på gang, for det lader jo ikke til, at Dansk 

Folkeparti har forstået budskabet, men vi gentager det gerne en gang til: Vi mener ikke, at Tyrkiet skal være medlem af 

EU, før Tyrkiet er klar til EU, og før EU er klar til Tyrkiet. Det vil sige, at Tyrkiet skal leve op til de krav, der bliver stillet. Det 

er det, der er budskabet herfra, og det vil det også være de næste gange, Dansk Folkeparti rejser de her debatter om 

Tyrkiets udvikling.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.13:55  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg er ked af at have stillet et spørgsmål uden for det på forhånd skrevne manuskript, men jeg vil alligevel gerne gentage 

det.

Lad os nu lade være med at fokusere på, om Tyrkiet kommer med eller ej. Lad os nu fokusere på, hvilken betydning det har

for Tyrkiet, at man bliver ved med at sige til tyrkerne, at de på et eller andet tidspunkt, når de opfylder kriterierne, kommer 

med, og at man så bliver ved med at komme med nye kriterier. Lad os prøve at fokusere på, hvordan det bliver modtaget i 

den tyrkiske offentlighed og den tyrkiske debat, at man hele tiden stiller krav, som jo i hvert fald i forhold til kønnenes 

ligestilling, demokrati, ytringsfrihed - i parentes bemærket Muhammedtegninger - og en lang række andre ting bliver 

betragtet som en fornærmelse, altså som noget, der gør, at de bevæger sig længere væk fra EU. Er det noget, der fremmer

den broderlighed imellem Danmark og EU og Tyrkiet, som Det Konservative Folkeparti og sådan set også Dansk Folkeparti

gerne vil have, eller er det i virkeligheden noget, der gør, at parterne rykker længere væk fra hinanden?

Jeg håber, at fru Helle Sjelle kan bevæge sig lidt ud over det, hun sagde i sin ordførertale, og også svare på det, som jeg 

spørger om.
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Kl.13:56  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.13:56  
Kort bemærkning

Helle Sjelle (KF):

Det kan nogle gange være lidt svært, fordi spørgsmålene går i alle mulige og umulige retninger, men jeg skal dog gøre mit 

bedste.

Jeg synes bestemt ikke, at EU skal lade være med at stille krav eller stille Tyrkiet i udsigt, at de eventuelt på et tidspunkt 

kan blive medlem. Jeg synes bare også, at det er nødvendigt og væsentligt at sige til Tyrkiet: Der er nogle krav, som I bliver

nødt til at leve op til, og de krav slækker vi ikke på, heller ikke selv om I synes, at det er nogle besværlige krav; hvis I vil 

være med i det her fællesskab, så er der nogle krav, som I er nødt til at leve op til.

Hvis Tyrkiet, og det synes jeg da er væsentligt, vælger at sige, at de ikke vil leve op til kravene og ikke vil være med, er det 

jo Tyrkiets valg. Det er jo ikke sådan, at vi fra EU siger, at vi under alle omstændigheder vil have Tyrkiet med. Det er da i 

høj grad også op til dem selv, om de ønsker at leve op til de krav.
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Kl.13:57  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Næste ordfører er hr. Niels Helveg Petersen, Radikale.
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Kl.13:57  
Ordfører

(Ordfører)

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg vil gerne starte med at sige tak til udenrigsministeren. Jeg var meget enig i de betragtninger, som udenrigsministeren 

fremførte. Og lad mig sige med det samme, at jeg og Det Radikale Venstre selvfølgelig kan stemme for det af hr. Michael 

Aastrup Jensen fremsatte forslag til vedtagelse, som er genbrug, men som jo på en udmærket måde stadig væk er rigtigt.

Det er sagt hele vejen igennem i denne debat: Tyrkiet opfylder i dag ikke betingelserne for medlemskab. Tyrkiet opfylder 

ikke Københavnskriterierne, og det ved tyrkerne godt selv; det ved man selvfølgelig, det ved vi i EU. Og først når Tyrkiet 

opfylder Københavnskriterierne, kan der blive tale om medlemskab. Det vil sige, at det Tyrkiet, der engang bliver medlem, er

et andet Tyrkiet end det, vi kender i dag.

Så vil jeg føje til, at man jo ikke altid skal se vanskelighederne. Man skal også se mulighederne, og man skal ikke mindst 

se på de muligheder, der ligger i et tyrkisk medlemskab i forhold til at stabilisere et af de mest urolige hjørner i verden. Et 

Tyrkiet, der opfylder Københavnskriterierne, er medlem af EU og er medlem af NATO, kan have en i høj grad stabiliserende 

rolle at spille i dette urolige hjørne af verden. Bl.a. kan det også have betydning for udviklingen i Mellemøsten, da Tyrkiet jo 

traditionelt, på trods af at det altså overvejende er et muslimsk land, har et rigtig godt forhold til Israel.

Perspektivet om EU-medlemskab er en stor støtte til de kræfter i Tyrkiet, der ønsker demokratisering og ønsker 

modernisering af det tyrkiske samfund. At smække døren i for Tyrkiet ville have meget negative følger for den politiske, 

demokratiske udvikling i Tyrkiet, det er jeg helt overbevist om. Og lad mig så sige, at vi aldrig her i Danmark har afholdt 

folkeafstemninger, når vi skulle optage nye medlemmer i EU, og det synes jeg heller ikke kan komme på tale, når det 

drejer sig om Tyrkiet.

Så undrede jeg mig over en enkelt bemærkning fra hr. Jesper Langballe i debattens forløb. Hr. Jesper Langballe sagde, at 

historien bevæger sig langsomt. Jeg må altså sige, at min oplevelse af historiens gang inden for de sidste 18 år, siden 

1990, ikke er, at historien har bevæget sig langsomt, men at historien har bevæget sig utrolig hurtigt. Især når det drejer 

sig om udvidelse af de vesteuropæiske institutioner, især når det drejer sig om udvidelsen af EU og udvidelsen af NATO, 

har vi igennem de sidste 18 år oplevet en revolutionær udvikling i Europa. Europa ser i dag fuldstændig anderledes ud, end 

det gjorde i 1990, da kommunismen brød sammen, så jeg undrede mig lidt over den, synes jeg, historieløse betragtning.
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Kl.14:01  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der er en kort bemærkning fra hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.14:01  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Hr. Helveg Petersen omtalte den positive udvikling i Tyrkiet, som den igangværende optagelsesproces har afstedkommet. 

Der vil jeg bare gerne spørge, om hr. Niels Helveg Petersen betragter det som entydigt positivt for det tyrkiske demokrati, at

det parti, AKP, hvis program og ledelse er blevet kendt i strid med forfatningens sekulariseringsprincipper, tordner frem. 

Ved de seneste valg, parlamentsvalg, præsidentvalg og forventelig også på søndag til lokalvalg, har det pågældende parti 

vundet mere og mere terræn. Og når partiet samtidig altså ved forfatningsdomstolen er blevet kendt i strid med de 

demokratiske grundprincipper i Tyrkiet selv, er det så udtryk for, at Tyrkiet bevæger sig i den rigtige retning?
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Kl.14:02  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:02  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg sagde faktisk ikke noget om den positive udvikling i Tyrkiet. Jeg sagde, at det ville være et tilbageslag for de 

progressive kræfter i Tyrkiet, hvis EU smækkede døren i for næsen af Tyrkiet. Det var det, jeg sagde.

Udviklingen i Tyrkiet er ikke entydigt gået i den rigtige retning. Der sker mange ting i Tyrkiet, som er positive, og ikke 

mindst skal vi være opmærksomme på, at tyrkisk økonomi altså er en meget, meget stærk og meget levende økonomi, der

jo helt og fuldt lever op til de krav, man økonomisk set kan stille til et medlem af EU.

Men det er ikke entydigt positivt. Der er store spændinger i Tyrkiet, og der er undertiden tilbageslag. Jeg kan jo bare ikke 

se, at det skulle være noget specielt tilbageslag, at den tyrkiske højesteret blander sig i det her og siger, hvad de mener 

om regeringspartiet. Det er da tværtimod et udtryk for en vis styrke, for demokratisk styrke, at der er en domstol, der kan 

gå på tværs af den siddende regering. Det er jo et princip, vi jo altså også hylder i Danmark, selv om det ikke står i den 

danske grundlov.
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Kl.14:03  
Kort bemærkning
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Hr. Morten Messerschmidt.

  

102

Kl.14:03  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg skal bare forstå det helt rigtigt. Når AKP, altså regeringspartiet, får dom fra den tyrkiske forfatningsdomstol for at være 

islamistisk, og når dette islamistiske parti, som altså indskrænker minoriteters rettigheder, indskrænker kvinders 

rettigheder, sætter begrænsninger i næringsdrivendes mulighed for f.eks. at sælge alkohol osv. og altså gennemfører et 

islamisk program, får stadig større opbakning i befolkningen, er det en god, sund og demokratisk udvikling?
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Kl.14:03  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:03  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Det har jeg ikke sagt noget som helst om. Men det, som jeg mener man skal lægge mærke til, er, at oppositionen til 

regeringspartiet jo er en meget splittet opposition, som består af mange forskellige grupper. Den består af kemalister, den 

består også af meget konservative islamistiske kredse, som er imod den modernisering, der rent faktisk sker i det tyrkiske 

samfund i dag. Så styrken for regeringspartiet er ikke først og fremmest, at det er et parti, der er islamisk og bekender sig 

til det, men at det også er et parti, der forsøger at modernisere Tyrkiet.
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Kl.14:04  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe.
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Kl.14:04  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Hr. Niels Helveg Petersen finder mig historieløs, fordi jeg sagde, at historien går ufattelig langsomt. Nu er der jo forskel på 

historie og historie.

Der er jo krusningerne på vandoverfladen. Alt det, hr. Niels Helveg Petersen ser i dagens tv-avis, og det, han hører, når han 

går hen til frisøren for at blive klippet, er krusningerne. Så er der de store, store langsomme bevægelser. Jeg nævnte som 

eksempel, at Muhammed er halvandet tusind år gammel, at islam stort set ikke har bevæget sig, siden islam er noget af 

det mest ubevægelige, der findes. Dog kom der så et tilbageslag i Tyrkiet i 1920'erne under Kemal Atatürk.

Nu er det så igen på vej den anden vej, hvilket vel i og for sig kun er et vidnesbyrd om, at Kemal Atatürks reformer egentlig 

ikke var noget, der havde folkesjælen med sig. Man kan ikke, som han troede, sådan rive sjælen ud af et folk, og det viser 

sig altså nu. Så nu bevæger det sig i den urgamle retning. Det var den historie, den store historie, den gamle historie, den 

langsomme historie, der går så tilpas sindigt.
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Kl.14:06  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:06  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg takker så for erkendelsen af, at udviklingen i Europa omkring udvidelsen af EU og NATO siden 1990 altså er gået 

meget hurtigt. Det er vi så enige om, sådan må jeg forstå indlægget. Hvad de lange bevægelser angår, tror jeg, at det, der 

sker i Tyrkiet i dag, ikke mindst på det økonomiske område, hvor der er en meget stærk modernisering i gang, er noget af 

det, der flytter Tyrkiet og flytter opfattelserne i Tyrkiet. Det er min vurdering.
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Kl.14:06  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.14:06  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jeg begriber det simpelt hen ikke. Hvad er det for nogen opfattelser i Tyrkiet, der flytter sig i en i hr. Niels Helvegs øjne 

ønskelig retning? Har hr. Niels Helveg ikke opdaget, at Tyrkiet er undervejs til, i endnu højere grad end det nogen sinde har 

været, at blive en islamisk betonstat. Må jeg stille det spørgsmål, som jeg stillede til hr. Michael Aastrup Jensen: Hvad er 

det for en tidshorisont, hr. Niels Helveg arbejder med? Er det i løbet af 30, 100, 200, 300 år, at der er mulighed for, at 

Tyrkiet opfylder Københavnskriterierne?
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Kl.14:07  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Jeg skal lige gøre hr. Jesper Langballe opmærksom på, at når man tiltaler ordføreren, er det med ordføreren eller hr. Niels 

Helveg Petersen. Man skal bruge hele navnet og ikke kun for- og mellemnavn. (Jesper Langballe (DF): Tak for det). 

Ordføreren.
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Kl.14:08  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Tak hr. formand. Jeg skulle lige huske, hvad der egentlig blev spurgt om, og nu tror jeg, at jeg har det.

Jeg mener, at der sker store forandringer i Tyrkiet, og har været slået af, hvor store forandringer der faktisk sker. Det er et 

samfund under modernisering, og forestillingen om, at al islam er ens, er efter min mening forkert. Der er en afgrund til 

forskel på den demokratiske regering, vi har i Tyrkiet, og så præsteskabet i Iran f.eks. Selv om de ligger i nærheden af 

hinanden og de begge er muslimske lande, er der jo kæmpe, kæmpe forskel. Det tåler ikke sammenligning, og derfor bør 

man nuancere sin vurdering af disse forhold.
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Kl.14:09  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ja tak, og så er der en kort bemærkning fra hr. Søren Krarup.
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Kl.14:09  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg vil godt knytte noget til det, som hr. Niels Helveg Petersen sagde til sidst til hr. Jesper Langballe, hvor han sagde, at 

der er en afgrund til forskel inden for islam i forskellige lande. Så får jeg lyst til at gentage det spørgsmål, jeg stillede 

Radikal Ungdom i søndags, hvor jeg havde fornøjelsen at diskutere med hr. Morten Helveg Petersen om dansk 

forsvarspolitik. Til et spørgsmål fra Radikal Ungdom vedrørende muligheden for at skabe et demokrati i Afghanistan, spurgte

jeg netop - jeg har nævnt det tidligere i dag - om der findes noget muslimsk demokrati i verden? 
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Kl.14:09  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:10  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg tror ikke, der findes et demokrati i et muslimsk land, som jeg sådan uden videre ville kalde demokratisk. Det mener jeg

ikke. Men jeg tror, at man er nødt til samtidig at sige, at når tyrkerne går til valg, er det demokratiske valg. Det en 

demokratisk proces, der fører til udpegelsen af deres regering.

Men så er der jo en række træk i det tyrkiske samfund, som jeg er kritisk over for. Jeg er i øvrigt også meget kritisk over for

den massive og helt overdrevent store militære tilstedeværelse, tyrkerne har på det nordlige Cypern. Det er der ingen grund 

til ikke at være kritisk over for, så det er ikke, fordi der ikke er kritikpunkter, men man må erkende, at der holdes valg, som 

er demokratiske, og der udpeges en regering, som er i overensstemmelse med valgets resultat.
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Kl.14:10  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Søren Krarup.
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Kl.14:10  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Det helt elementære er jo, at der ikke kan være demokrati, hvor der er en hellig lov, som omstøder folkets beslutninger. Og 

sådan er det i islam. Nu forlanger jeg ikke, at hr. Niels Helveg Petersen skal have dybt kendskab til kirkehistorie, til teologi,

men det er faktisk det, der er kernen i sagen. Der er ikke mulighed for et demokrati, hvor de hellige love skal bestemme og 

det er præsterne, der giver loven.

Men jeg vil godt stille hr. Niels Helveg Petersen et spørgsmål. Han nævnede før, at det i Tyrkiet er spørgsmålet om 

fremskridt eller tilbagegang. Hvis det er sådan, at demokratiet går frem, det vil sige, at folkets flertal får sin vilje, så bliver 

landet jo totalt islamisk, for 98 pct. af tyrkerne er muslimer. Hvis det bliver sådan, at militærdiktaturet beholder magten, 

undertrykkes befolkningen, men så får man måske lidt mere i retning af det, man kalder en sekulær stat. Hvad er egentlig 

fremskridt for demokratiet? Er det et fremskridt for demokratiet, at de 98 pct. undertrykkes, og hr. Erdogans døtre må 

sendes til USA for at kunne bære tørklæde under deres uddannelse, eller er det et fremskridt for demokratiet, at 

militærdiktaturet hersker?
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Kl.14:12  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:12  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Den grundlæggende præmis for spørgsmålet forstår jeg ikke og anerkender jeg ikke. De love, der gælder i Tyrkiet, er de 

love, der vedtages af et demokratisk valgt parlament, som har en regering, som er i overensstemmelse med parlamentets 

flertal. Sådan bliver lovgivning til i Tyrkiet, og det er jo netop også derfor, at det giver mening for vestlige regeringer at lægge 

pres på den tyrkiske regering for at opfylde Københavnskriterierne og for at gøre fremskridt i demokratisk henseende.
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Kl.14:12  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Næste ordfører er hr. Per Clausen fra Enhedslisten.
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Kl.14:13  
Ordfører

(Ordfører)

Per Clausen (EL):

På mange områder er den her debat jo i grunden forholdsvis enkel, selv om man ikke skulle tro det, når man hører den. 

Man kunne vel opsummere det meget kort: Tyrkiet er et land som alle andre. Tyrkiet skal leve op til de krav om 

menneskerettigheder og demokrati, som alle andre lande skal leve op til, for at blive medlem af EU. I den forbindelse er det 

jo vigtigt, at det er det tyrkiske folk, der bestemmer, og at den endelige beslutning om, hvorvidt Tyrkiet skal være fuldgyldigt

medlem af EU, træffes af det tyrkiske folk på en demokratisk måde.

Enhedslisten har den opfattelse, at det bør ske efter en folkeafstemning i Tyrkiet. Det bestemmer vi ikke, men det er det 

synspunkt, vi har. Det er jo ikke, fordi Enhedslisten kan anbefale Tyrkiet at blive medlem af EU. Jeg har meget svært ved at

anbefale et medlemskab af en institution, en klub, som jeg selv og Enhedslisten opfatter som værende ekstremt 

udemokratisk, og en institution, som fungerer alt for meget på pengenes og de store selskabers præmisser. Men det er 

hverken Enhedslisten eller Folketingets flertal, som bør afgøre, om Tyrkiet kan blive medlem af EU. Det, vi kan gøre, er at 

opstille de kriterier, der skal opfyldes. Hvis de opfyldes og Tyrkiet selv på demokratisk vis bestemmer det, skal Tyrkiet 

selvfølgelig kunne være medlem af EU, fordi Tyrkiet er et land som alle andre lande.

Det ændrer selvfølgelig ikke noget ved, at Tyrkiet også er et helt specielt land. Det er et land, som har nogle særlige 

karaktertræk, ligesom alle andre lande har. Derfor er der stadig væk en række grunde til, at Enhedslisten ikke mener, at 

Tyrkiet, hvad enten de måtte ønske det eller ikke ønske det, har mulighed for at blive optaget i EU. Der er to vigtige ting, 

som vi vil fremhæve. Det første er menneskerettighedsspørgsmålet, herunder selvfølgelig undertrykkelsen af kurderne, men 

også menneskerettighedsspørgsmål på en lang række andre områder. Der er tilstandene i Tyrkiet ikke tilfredsstillende. 

Som Socialdemokraternes ordfører ganske rigtigt påpegede, er der sket store og væsentlige fremskridt i forhold til den 

kurdiske befolkning, og der tegner sig nu et billede af, at der måske kan indgås en fredsaftale mellem repræsentanter fra 

den kurdiske befolkning og Tyrkiet til glæde og gavn for såvel den tyrkiske befolkning som den kurdiske befolkning. På 

trods af at der måske tegner sig sådan et billede, ændrer det ikke noget ved, at vi skal fastholde vores kritik af den måde, 

Tyrkiet fortsat undertrykker kurdere og det kurdiske folk på. Men her er der sket fremskridt.

Det andet, som Enhedslisten også lagde meget vægt på, da vi diskuterede det her i Folketingssalen sidste gang, var den 

tyrkiske hærs mulighed for at sætte demokratiet ud af kraft. Også her må vi konstatere, at der er sket fremskridt. Fra at 

den tyrkiske hær sådan pr. definition havde mulighed for at gå ind og træffe afgørelser om, hvorvidt noget var i 

overensstemmelse med folkeånden, og om, hvad der var den sande sekulære tyrkiske interesse, kan vi jo i dag konstatere,

at der faktisk er sket fremskridt i demokratisk retning.

Det fører os så til den debat, som Dansk Folkeparti helst vil føre, og som de gør ud fra det noget indskrænkede og 

endimensionelle historiesyn, de har, nemlig at der er konflikten mellem islam og islamisterne på den ene side og alle andre

på den anden side. Derfor bliver det det spørgsmål, der bliver rejst, og i den forbindelse vil vi fra Enhedslistens side gerne 

sige, at vi jo går ind for adskillelse mellem stat og religion - også i Danmark - og vi går ind for, at politik skal ske i en 

sekulær fase, men det har jo aldrig været det, der har været kriteriet for at blive medlem af EU. Den socialdemokratiske 

ordfører nævnte jo på eksemplarisk vis, hvordan Irland ikke ville have haft en chance ud fra de kriterier.

De, der kan huske historien, vil jo også vide, at hr. Søren Krarup, inden han opdagede muslimerne, førte lange kampe mod 

den katolske kirkes indflydelse i Europa og så EU som papisternes, altså pavens, redskab til at undertrykke den lutherske 

kristendom og den sande danskhed, så han var opmærksom på den katolske fare dengang. Men pointen er, at det aldrig 

har været det, der har været kriteriet. Derfor er kriteriet, at vi skal sikre, at demokratiets spilleregler overholdes, at 

menneskerettighederne sikres, og at der ikke er nogen, som bruger undertrykkende metoder til at sikre noget, vi hævder er 

godt.

Enhedslisten er ikke et øjeblik i tvivl om, at det er bedre, at det tyrkiske folk selv træffer beslutninger om, hvordan de skal 

indrette deres land, end at det er den tyrkiske hær, der beslutter det. Enhedslisten er derfor heller ikke i tvivl om, at den 

udemokratiske forfatning, som man fik i Tyrkiet i 1982, og som man er i færd med at afvikle, og som åbenbart fører til den 

paradoksale situation, at et parti, som har stor opbakning i befolkningen, er i strid med grundloven, måske mere er et 

udtryk for, at man har haft en udemokratisk grundlov, end det er udtryk for noget som helst andet.

Så Enhedslistens udgangspunkt er altså, at denne sag skal behandles, som når et hvilken som helst andet land ønsker at 

blive optaget i EU. Derfor kan vi ikke stemme for det forslag, som flertallet har fremsat, fordi man her indfører en særlig 

bestemmelse, som er målrettet på Tyrkiet, nemlig den, at det også skal passe ind i EU's kram, hvis man skal have Tyrkiet 

med ind, og det kan vi ikke støtte. Så vi vil stemme imod det forslag til vedtagelse. Vi ville, hvis det skulle ske, også 

stemme imod det forslag til vedtagelse, der er kommet fra Dansk Folkeparti.
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Kl.14:18  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er vi nået til, at udenrigsministeren har mulighed for at forklare, hvad udenrigsministeren mener om det her forslag.
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Kl.14:19  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Nej, det er ikke rigtigt, hr. formand. Jeg har allerede sagt, hvad jeg mener om det. Det skete før frokost. (Den fg. formand 

(Bent Bøgsted: Det er så i orden). Udenrigsministeren har nu mulighed for at svare på og komme med bemærkninger til 

nogle af de ting, der er sagt i dag. Tak, hr. formand, fordi jeg må det. Jeg ved godt, der har været lidt uro, som vi alle 

beklager.

Jeg vil naturligvis tage fat i det, hr. Morten Messerschmidt sagde. Ellers ville han også blive ked af det, for det er hr. Morten 

Messerschmidts dag, og jeg ønsker hr. Morten Messerschmidt tillykke med, at han har afleveret sit speciale. Så må vi 

håbe, at det bliver anerkendt og godkendt. Det er jo så det, det drejer sig om.

Men hans speciale i dag har jeg i hvert fald ikke godkendt. Han startede jo med historisk fusk, som han var dumpet på, hvis

han havde været historiker. Det er han jo så ikke, han er jurist, og de skal ikke nødvendigvis kunne historien. Hr. Morten 

Messerschmidt startede med Chamberlain og sammenlignede mig med Chamberlain - og det var selvfølgelig ikke venligt 

ment, det var faktisk meget uvenligt ment - og sagde, at mit forhold til Tyrkiet skulle være lige så naivt som Chamberlains 

forhold til Hitler. Men jeg vil sige til hr. Morten Messerschmidt, at hvis der nu havde været stillet krav om, at Hitler skulle 

opfylde 35 kapitler, før man kunne tale mere med ham, så tror jeg ikke, der var kommet nogen anden verdenskrig. Derfor 

var det ikke noget særlig godt billede, for vi har fået EU i mellemtiden, som har været den store fredsskaber i Europa, og 

det vil sige, at det havde været rigtig, rigtig godt, hvis Chamberlain havde stillet krav om 35 kapitler. Det gjorde han ikke, vi 

havde ikke EU, men vi stiller krav om 35 kapitler.

Så jeg synes, at det var et meget, meget dårligt billede, som til gengæld viser, hvad hr. Morten Messerschmidt jo ikke var 

interesseret i at vise, nemlig at EU har en meget stor betydning for fredsskabelsen, stabiliteten og den demokratiske 

udvikling i Europa. Og på den måde kom hr. Messerschmidt så til at dumpe i historie, mens jeg fik anledning til at forklare, 

at de 35 kapitler, som Tyrkiet skal opfylde, jo vil bringe os uden for en sådan situation og sammenligning, som hr. Morten 

Messerschmidt uvenligt kom med.

Så kom hr. Morten Messerschmidt også med en masse påstande, og jeg vil ikke tage fat i dem alle sammen, men bare 

gøre opmærksom på - som jeg også før har sagt til hr. Morten Messerschmidt, og vi har også haft den debat før, men det 

har han åbenbart glemt, og derfor vil jeg godt hjælpe hr. Morten Messerschmidt igen, for jeg vil altid gerne hjælpe en 

begavet ung mand til at blive endnu mere begavet - at hovedtørklædeforbuddet ikke blev indført af Atatürk. Så vidt jeg 

husker, blev det faktisk indført af generalerne i 1970'erne, og domstolene har altså fastholdt det.

Det er jo ret vigtigt, at domstolene har fastholdt det, og det viser også magtens tredeling. Når et politisk parti går ind for 

noget andet og får vedtaget noget, som domstolene så siger ikke er i overensstemmelse med forfatningen, har vi jo faktisk 

noget af det, vi prøver at belære verden om, nemlig magtens tredeling og den uafhængige retsinstans. Og jeg ved, at hr. 

Morten Messerschmidt som jurist jo må være meget optaget af magtens tredeling og præcis også domstolenes 

uafhængighed. Og det viste denne sag jo. Et politisk parti har jo lov til at arbejde for sit program, men så er det altså 

afgørende, at man har en domstol, som kan sige: Ja, det er godt nok, men det er i modstrid med forfatningen - og som så 

kan ophæve det, som måtte være blevet vedtaget politisk. Så det synes jeg også var meget godt lige at få præciseret over 

for hr. Morten Messerschmidt.

Så bliver der også pludselig brugt det, at nogle regioner og nogle områder i Tyrkiet har indført alkoholforbud. Jo, men da jeg 

i 1960'erne holdt sommerferie i Vestjylland, var der faktisk alkoholforbud i flere af kommunerne, og det, man solgte på 

kroen, var varme pølser og varm kaffe. Men det betød jo ikke, at kommunerne i Vestjylland var islamistiske; de var 

indremissionske. Kaj Munk, som jeg ved hr. Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti jo selvfølgelig respekterer højt, var

meget imod, at der skulle indføres alkohol i Vedersø. Så det behøver jo altså ikke nødvendigvis være islamistisk. Og noget,

man selv kan vedtage i de forskellige regioner og kommuner, er jo altså, hvilket forhold man vil have til alkohol - sådan som 

man har kunnet i Danmark.

Jeg vil godt lige forholde mig til det med folkeafstemning, som skal være det store shownummer. Det er jeg helt sikker på 

at det bliver her bagefter, og hr. Martin Henriksen skal nok hjælpe med det. Uanset hvad de herrer mener, er der ikke ret 

mange af dem, der kommer til at trykke på knappen, når man skal afgøre, om Tyrkiet skal være medlem af EU eller ej. Hr. 

Morten Messerschmidt kan være vendt tilbage fra Europa-Parlamentet, det er der mulighed for, men der er ikke ret mange, 

der sidder her i salen, der vil have mulighed for det. Derfor er det egentlig ret ligegyldigt, hvad folketingsmedlemmerne her i 

salen mener, med hensyn til om der skal være folkeafstemning eller ej, og hvilke løfter de giver, for de kommer ikke til at 

afgøre det. Det gør det Folketing, der sidder og skal tage stilling til, om Tyrkiet kan blive medlem af EU, og det Folketing 

sidder mange folketingsvalg ude i fremtiden. Derfor er det en fuldstændig gratis omgang. Hvis man lover folkeafstemning, er 

der ingen, der siger, at det bliver holdt af de politikere, der sidder om 20 år; hvis man siger nej til folkeafstemning, er det 

overhovedet ikke sikkert, at de politikere, der sidder om 20 år, ikke indfører folkeafstemning. Så det er en fuldstændig gratis

omgang.

Så vil jeg sige principielt, at Tyrkiet jo i alle sammenhænge er blevet accepteret som et europæisk land, og det kan man 

diskutere geografisk osv., men det er de accepteret som. De er medlemmer af Europarådet, de er medlemmer af alle 

europæiske forsamlinger. Så den diskussion er jo taget for lang tid siden. Det var også tilbage i 1960'erne, at man 

accepterede, at Tyrkiet kunne blive medlem af EU. Så har der været forskellige faser, og så kom så beslutningen i 1962 

om, at man without delay, altså uden forsinkelse, skulle optage forhandlingerne med dem.

Men de er ikke kommet ret langt. Der er 35 kapitler, og man har nået et eller to, otte er frosset ned på grund af 

Ankaraprotokollen, som vi har diskuteret tidligere i dag, så det er altså en lang proces, som kræver, at Tyrkiet lever op til 

alle de betingelser, vi har i EU, for et demokratisk samfund med magtens tredeling og en social markedsøkonomi. Alt det 

skal opfyldes.

Jeg vil godt sige til Dansk Folkeparti, at jeg til fulde respekterer alle Dansk Folkepartis indvendinger. Det gør vi alle 

sammen. Der er meget at indvende. Men pointen er jo bare, at de indvendinger er vi enige om, og hvis Tyrkiet får rettet sig 

på alle disse områder, som der er tale om, så opfylder de jo betingelserne for at blive et europæisk land og for at blive 

medlemmer af EU, hvis EU - og det er ikke noget nyt krav, som Enhedslisten sagde, i forbindelse med Tyrkiet - er i stand 

til at optage. Det gælder hele udvidelsesfeltet. Der kan ikke blive optaget nogen i EU i fremtiden. Vi vurderede det i øvrigt 

også i forbindelse med 2002- og 2004-udvidelsen. Der blev der jo også lavet en vurdering af, om EU ville kunne kapere så 

mange nye medlemmer.

Så derfor kan Enhedslisten såmænd godt stemme for forslaget, for det er ikke et forslag til vedtagelse specielt møntet på 

Tyrkiet, medmindre jeg har misforstået hr. Per Clausen. Det er ikke specielt møntet på Tyrkiet, det er møntet på, at EU 

selvfølgelig også skal være i stand til at optage. Jeg har før brugt billedet i Folketingssalen, at det jo ikke kan nytte noget, 

at man har en redningsbåd, hvis den er fyldt, og der så kommer ti andre og springer i redningsbåden for at blive reddet, 

hvorefter båden synker, således at alle går ned.

Det er det, der har været tale om, nemlig at EU også skal være stand til at holde båden flydende og ikke pludselig komme 

en situation, hvor båden kæntrer og går ned, fordi der kommer for mange i, som man ikke kan ro med om bord.

Så til sidst det geostrategiske - og det har jeg også sagt mange gange: Hvis Tyrkiet vælger den europæiske vej, er der 

altså et nyt Tyrkiet til den tid. Så er Europa er blevet styrket - det kan vi også se med udvidelsen med de 12 - så er EU 

blevet væsentligt styrket, og der er kommet større stabilitet i Europa. Og med hensyn til risikoen for islamisme, som hr. 

Søren Krarup, tror jeg det var, jo har helt ret i eksisterer - vi er jo slet ikke uenige om, at den eksisterer - vil jeg da hellere 

sige: Lad os nu få fjernet risikoen for islamisme og få en kraftigere europæisering, for hvis vi skal se geostrategisk på det, 

og det betyder altså at se på, hvordan den politiske sikkerhedsmæssige strategi kan være i fremtiden, hvordan den 

strategiske situation kan være i fremtiden, vil jeg da meget hellere have et europæisk Tyrkiet end et islamistisk Tyrkiet.

Skal jeg så nu vælge at skubbe Tyrkiet fra mig og så sige, at vi alligevel har opgivet de her islamister? Ja, så har vi da ikke 

fået styrket Europa. Eller skal vi hellere gå den modsatte vej og sige: Jamen når tyrkerne selv siden Atatürk har ønsket at 

komme tættere til Europa og ønsker at opfylde alle betingelserne, er det så ikke bedre, at vi, den dag de gør det, har fået 

dem europæiserede i stedet for at have fået dem islamiserede?

Det er da et ansvar over for kommende generationer, som dette Folketing kan påtage sig. Vi kan jo ikke påtage os det med

folkeafstemning eller ikke folkeafstemning, for det har vi ikke noget at gøre med, men vi kan påtage os nu, om vi ønsker at 

skubbe Tyrkiet i en islamistisk retning eller i en europæisk retning. Jeg vælger den europæiske. Og det er derfor, at jeg 

afviser hr. Morten Messerschmidts forslag til vedtagelse og synes, at vores eget er ganske godt og fornuftigt.
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Kl.14:27  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Det har alligevel medført et par bemærkninger, først fra hr. Kamal Qureshi.
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Kl.14:27  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

Tak. Jeg vil godt følge lidt op på udenrigsministerens spor. Jeg har læst i metroXpress i dag, at hvis tyrkerne ikke støtter 

statsministerens kandidatur til posten som NATO's generalsekretær, smadrer de deres chancer for at komme med i EU. 

Så jeg vil egentlig gerne spørge udenrigsministeren: Det kan vel ikke være sådan nogle ting, der skal afgøre det? Det er vel 

demokratiet, og det er vel menneskerettighederne, og det er vel Københavnskriterierne, som er afgørende for, hvorvidt 

Tyrkiet kan komme ind i EU eller ej.

Jeg spørger selvfølgelig lidt polemisk, fordi jeg jo simpelt hen synes, det må forvirre befolkningen, når det indtryk gives, at 

det sådan er alle mulige mærkelige ting, der skal være afgørende for, hvorvidt Tyrkiet kan blive optaget i EU eller ej, altså at

det oven i købet er, hvorvidt de nu kan støtte statsministerens kandidatur til posten som NATO's generalsekretær, og ikke, 

som vi netop her har slået fast flere gange, at det altså er, hvorvidt Tyrkiet kan leve op til Københavnskriterierne, hvorvidt 

Tyrkiet kan leve op til det, der diskuteres om menneskerettigheder og kvinders rettigheder og nogle af de udviklingstrin, 

som flere af partierne her har talt om.
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Kl.14:29  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Udenrigsministeren.
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Kl.14:29  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Det er jeg fuldstændig enig med hr. Qureshi i.
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Kl.14:29  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Søren Krarup.
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Kl.14:29  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg hørte, at udenrigsministeren dumpede hr. Morten Messerschmidt i historie. Ja, nu får jeg lyst til at dumpe 

udenrigsministeren.

Chamberlain var den, der opsøgte Hitler. Hitler ønskede ikke at modtage ham; Hitler var helst fri for det. Hitler var senere 

vred over, at han var blevet forhindret i at få startet krigen på et tidspunkt, hvor han selv ønskede det, fordi Chamberlain løb 

ham på dørene. Og det vil sige, at der heller ikke fra Chamberlains side har været det ringeste håb om, at han kunne ændre

Hitler. Hitler var simpelt hen massiv og ville have den krig for enhver pris. Hitler var totalitær, og det er måske, fordi vi har at 

gøre med et totalitært system i islam, som gør, at Tyrkiet heller ikke er nem at flytte.

Jeg har andetsteds citeret Karen Blixen, der nævner, at skal hun finde en parallel til nazismen - det skriver hun i 1940 - så 

ved hun ikke noget bedre end den unge islamisme, og det er jo, fordi det er to af samme støbning.

Dermed er jo sagt, at enhver tro på, at man kan omvende, at man kan europæisere Tyrkiet som et muslimsk land, i hvilket 

98 pct. er muslimer, er fuldstændig uhistorisk.
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Kl.14:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Udenrigsministeren.

  

Vis alle (4) indlæg i denne gruppe
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Kl.14:30  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Altså, nu må jeg lige anfægte hr. Søren Krarups manglende litterære viden. Jeg vil anfægte hr. Søren Krarups manglende 

litterære viden. Karen Blixen skrev desværre nogle meget dårlige artikler, som hr. Søren Krarup nævner, »Breve fra et land i

krig«, hvor hun desværre - hvad der senere er blevet beklaget fra hendes side - kom til at være alt for venlig over for 

Nazityskland. Så hr. Søren Krarup har faktisk ikke fattet ret meget, for det var faktisk venligt ment fra Karen Blixens side. 

Hun har sympati og en vis beundring for den kraft, der ligger i Nazityskland i 1940 i Berlin i »Breve fra et land i krig«. Så 

derfor synes jeg faktisk, det var lidt uheldigt. Så kan vi diskutere udlægningen. Men det er den udlægning, der er den 

almindelige af Blixens »Breve fra et land i krig«. Så det er faktisk stort set misbrug af Karen Blixen.

Hvad Chamberlain angår, var det, hr. Søren Krarup sagde, jo for så vidt fra en diskussion med hr. Morten Messerschmidt. 

For pointen var jo, at hr. Morten Messerschmidt stod og sagde, at jeg stod der og viftede med et blad og troede, at jeg 

havde fået fred med Tyrkiet, som Chamberlain mente, at han havde fået det det Tyskland. Så tag nu den diskussion selv 

med hr. Morten Messerschmidt. For det var hr. Morten Messerschmidt, jeg svarede, og der siger jeg, at hvis der havde 

været 35 kapitler, Hitler skulle opfylde, så havde vi ikke haft anden verdenskrig.
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Kl.14:31  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Søren Krarup.
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Kl.14:31  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg er ked af, at jeg må sige til udenrigsministeren, at han er en dårlig litteraturlæser. De artikler, som Karen Blixen skriver 

i april 1940, og som skulle have været offentliggjort den 10. april 1940, blev det af en eller anden grund ikke. De er 

fremragende, præcise og meget historisk korrekte i deres skildring af nazismen, også i dens parallelitet med islam. Så den

litteraturlæsning holder ikke.

Jeg synes altså, det skal understreges, at når udenrigsministeren i dag taler om at europæisere Tyrkiet, og bl.a. i den, skal

vi sige overtroiske tanke tager til Durban II, så er og bliver det ikke blot en litteraturhistorisk, men også en europæisk-

historisk misforståelse, at man kan omvende et totalitært styre. Det kan man ikke.
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Kl.14:32  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Udenrigsministeren.

  

Vis alle (4) indlæg i denne gruppe
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Kl.14:32  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Ja, det er da ellers lykkedes mange steder. Historien stod ikke fast i år 700. Det ved jeg godt islamisternes ekstremister 

ønsker, men den har faktisk bevæget sig siden. Der er mange totalitære regimer, der er blevet demokratiseret. Atatürk, 

som Dansk Folkeparti går så kraftigt ind for, havde ikke noget demokrati. Tyrkiet er altså et land med frie valg.

Vi kan tage andre lande, og for nu at blive i det islamiske område vil jeg sige, at Senegal er anerkendt som et land med frie 

og fair valg, men der er befolkningen altså muslimsk. Tag Indonesien, der er anerkendt som et frit og fair demokrati, og som

har verdens næststørste muslimske befolkning.

Så lad nu være med at forenkle det så meget. Det er slet ikke islam, vi diskuterer i dag, vi diskuterer Tyrkiet. Jeg siger 

bare, at vi vil forhindre et islamistisk Tyrkiet, vi ønsker et europæisk Tyrkiet. Og det er ikke rigtigt, at ting ikke kan forandre 

sig.
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Kl.14:33  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Jeg vil gerne lige bede om, at der bliver lidt ro. Vi er stadig væk i gang med debatten, og det er altså ikke til at høre noget 

som helst. De ærede folketingsmedlemmer kan ikke høre noget. De kan høre, hvad de selv siger, men vi kan ikke høre, 

hvad debatten går ud på. Så der skal altså være ro, så længe debatten er i gang. Værsgo, udenrigsminister.

  

Vis alle (2) indlæg i denne gruppe
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Kl.14:34  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Min slutpointe er kun den her, nemlig at totalitære regimer trods alt har forandret sig mange steder i historiens løb, også i 

den islamiske verden. Lad os i stedet for disse forenklinger arbejde for, at vi får demokratiseret og fremmet 

menneskerettighederne - jeg ved godt, at hr. Søren Krarup heller ikke kan lide menneskerettighederne - fremmet f.eks. 

kvindernes vilkår. Straffene for æresdrab er jo steget voldsomt i Tyrkiet i de senere år. Så der er da fremskridt, men der er 

også tilbageskridt, som jeg sagde.

Pressefriheden, som hr. Morten Messerschmidt var inde på, lader da meget tilbage at ønske, så der er jeg enig med hr. 

Morten Messerschmidt. Det eksempel med Darwin er Erdogan måske ikke skyld i, for det er der ikke noget bevis for, men 

det er da i hvert fald en dumhed, der er begået af en redaktør af en eller anden grund.

Så der er da selvfølgelig mangler, og det er forkert at forestille sig, at vi siger, der ikke er mangler. Vi siger, der er mangler, 

men vi siger bare, at de kan udbedres, og er de udbedret, så er vi i en anden situation.

Så vil jeg selvfølgelig godt beklage over for hr. Søren Krarup, for fair skal være fair. Hr. Søren Krarup taler så om en anden 

tekst fra Karen Blixen end den, jeg talte om. Jeg talte om »Breve fra et land i krig«, og det var måske fra 1939, men der var 

hun jo alt for tæt på beundring for Nazityskland. Men jeg beklager, at jeg forvekslede de to år.
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Kl.14:35  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til udenrigsministeren. Så er det hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.14:35  
Kort bemærkning

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand.

Der er grund til at beklage, at det eneste, som udenrigsministeren beklager, er de litterære ordvekslinger med hr. Søren 

Krarup, for efter denne debat burde der sådan set være en del mere at beklage, bl.a. det forhold, at udenrigsministeren 

overhovedet ikke har kredset omkring det reelle problem og det, forespørgslen egentlig handler om, nemlig hvilken 

betydning for Tyrkiets bevægelse, enten i retning mod eller bort fra EU, det har, at man bliver ved med at forhandle.

Udenrigsministeren har fuldstændig set bort fra det forhold, at man i Tyrkiet bruger de stadige krav fra EU’s side som en rød

klud i ansigtet på befolkningen, bruger dem til at skabe en stadig mere ophedet anti-EU-debat, og at Tyrkiet i kraft af den 

udvikling og i kraft af den almindelige islamisering, der pågår for tiden, rent faktisk bevæger sig i en for os, for Tyrkiet selv 

og for hele Europa aldeles uønskelig retning.

Når vi ser på, hvad der sker i øjeblikket i forhold til pressefriheden, i forhold til minoriteters rettigheder, i forhold til 

uddannelsessektoren osv. osv., er det entydigt til fordel for dem, der ønsker et Tyrkiet vendt i mellemøstlig retning, i retning 

mod islam og islamismen. Jeg tror ærlig talt, man må sige, at den udvikling får vi ikke vendt ved at blive spændt for Tyrkiets

vogn, og det er præcis det, der er tale om i øjeblikket.

Udenrigsministeren nævnte tidligere, at han var begejstret over, at Tyrkiet havde udnævnt en ny forhandler, nemlig Egemen 

Bagis. Men sagen er, at Egemen Bagis er en af stifterne af AK-partiet, hvortil Erdogan selv hører, og tidligere var medlem af

Refah Partisi, der fik sit program kendt i strid med hele det demokratiske udgangspunkt for staten Tyrkiet, en dom, der blev

bekræftet som værende i overensstemmelse med menneskerettighederne, fordi netop det at gå ind for en islamisk totalitær

stat er i strid med menneskerettighederne. Denne mand har sammen med Erdogan og Gül nu skabt et nyt parti, nemlig 

AK-partiet, som vinder stadig større sejre, og det er jo dette problem, vi burde forholde os til: Islamisterne vinder frem, og 

de, som ønsker demokratiet og ønsker den fredelige udvikling, gør det ikke, men går derimod tilbage.

Jeg tror ikke, og Dansk Folkeparti tror ikke på, at vi kan skabe en forening mellem EU og Tyrkiet ved til stadighed at sætte 

de modsætninger over for hinanden; ved hele tiden at skulle fortælle tyrkerne, hvad der er forkert, hvad der er galt, og hvad 

det er, de ikke kan finde ud af, fordi de altså kommer fra et så fundamentalt anderledes udgangspunkt end vi andre.

Det er fuldstændig rigtigt, når udenrigsministeren siger, at der f.eks. også har været alkoholforbud i den danske historie. 

Men det var jo med en helt anden motivation, en helt anden historisk baggrund. Alt imens det, vi taler om her, er et politisk 

ønske om at inkorporere religion i politik, havde det, udenrigsministeren talte om med Kaj Munk og Vedersø, jo en helt 

anden sammenhæng. Det handlede om mindre, religiøse grupper, hvor man ikke indblandede det politiske som sådan.

Det samme kan gøre sig gældende med hensyn til hovedtørklædeforbuddet, og her er det jo rigtigt, at domstolene reddede 

ophævelsen af forbuddet fra at blive gennemført. Men det fritager jo ikke regeringen for at have det samme ønske. AK-

regeringen ønskede at ophæve forbuddet, og AK-regeringen ønskede tidligere at gøre det til en straffelovovertrædelse at 

være utro osv.

Alle disse ting blev selvfølgelig ikke gennemført, fordi forfatningen stadig forsvarer de demokratiske og sekulære principper, 

og det er jo fremragende eksempler på, hvad det er for en regering, vi har med at gøre; hvad det er for en regering, EU og 

udenrigsministeren forhandler med. Det er ikke en regering, der vil demokratiet, det er en regering, der vil islamisternes 

linje.

Det er derfor, man kun kan gøre én ting, hvis man vil forbrødring mellem EU og Tyrkiet. Det er at høre op med at forsøge det

umulige, nemlig foreningen af de uforenelige størrelser, og sige til tyrkerne: Vi skal være venner, vi skal være kollegaer og 

samarbejdspartnere i de organer, hvor det fungerer - NATO, Europarådet, OSCE osv., som udenrigsministeren selv har 

nævnt - men ikke i EU, der er så forpligtende, og hvor det ganske enkelt ikke kan lade sig gøre. 
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Kl.14:39  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren.

Der er ikke flere, der har bedt om ordet. Derfor kan vi begynde afstemningen, og det ser ud til, at alle, der skal stemme, er 

kommet til stede.

  

Vis alle (0) indlæg i denne gruppe
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Kl.14:40  
Kort bemærkning

Afstemning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der stemmes om forslag til vedtagelse nr. V 49 af Michael Aastrup Jensen (V), Yildiz Akdogan (S), Hanne Agersnap (SF), 

Helle Sjelle (KF), Niels Helveg Petersen (RV) og Villum Christensen (LA), og der kan stemmes.

Afstemningen slutter.

For stemte: 89 (V, S, SF, KF, RV og LA), imod stemte: 18 (DF og EL), hverken for eller imod stemte: 0.

Hermed er forslaget vedtaget.

Herefter er forslag til vedtagelse nr. V 48 af Morten Messerschmidt (DF) bortfaldet.

Hermed er forespørgslen afsluttet.
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Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.14:03  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg skal bare forstå det helt rigtigt. Når AKP, altså regeringspartiet, får dom fra den tyrkiske forfatningsdomstol for at være 

islamistisk, og når dette islamistiske parti, som altså indskrænker minoriteters rettigheder, indskrænker kvinders 

rettigheder, sætter begrænsninger i næringsdrivendes mulighed for f.eks. at sælge alkohol osv. og altså gennemfører et 

islamisk program, får stadig større opbakning i befolkningen, er det en god, sund og demokratisk udvikling?
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Kl.14:03  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:03  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Det har jeg ikke sagt noget som helst om. Men det, som jeg mener man skal lægge mærke til, er, at oppositionen til 

regeringspartiet jo er en meget splittet opposition, som består af mange forskellige grupper. Den består af kemalister, den 

består også af meget konservative islamistiske kredse, som er imod den modernisering, der rent faktisk sker i det tyrkiske 

samfund i dag. Så styrken for regeringspartiet er ikke først og fremmest, at det er et parti, der er islamisk og bekender sig 

til det, men at det også er et parti, der forsøger at modernisere Tyrkiet.
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Kl.14:04  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe.
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Kl.14:04  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Hr. Niels Helveg Petersen finder mig historieløs, fordi jeg sagde, at historien går ufattelig langsomt. Nu er der jo forskel på 

historie og historie.

Der er jo krusningerne på vandoverfladen. Alt det, hr. Niels Helveg Petersen ser i dagens tv-avis, og det, han hører, når han 

går hen til frisøren for at blive klippet, er krusningerne. Så er der de store, store langsomme bevægelser. Jeg nævnte som 

eksempel, at Muhammed er halvandet tusind år gammel, at islam stort set ikke har bevæget sig, siden islam er noget af 

det mest ubevægelige, der findes. Dog kom der så et tilbageslag i Tyrkiet i 1920'erne under Kemal Atatürk.

Nu er det så igen på vej den anden vej, hvilket vel i og for sig kun er et vidnesbyrd om, at Kemal Atatürks reformer egentlig 

ikke var noget, der havde folkesjælen med sig. Man kan ikke, som han troede, sådan rive sjælen ud af et folk, og det viser 

sig altså nu. Så nu bevæger det sig i den urgamle retning. Det var den historie, den store historie, den gamle historie, den 

langsomme historie, der går så tilpas sindigt.
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Kl.14:06  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:06  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg takker så for erkendelsen af, at udviklingen i Europa omkring udvidelsen af EU og NATO siden 1990 altså er gået 

meget hurtigt. Det er vi så enige om, sådan må jeg forstå indlægget. Hvad de lange bevægelser angår, tror jeg, at det, der 

sker i Tyrkiet i dag, ikke mindst på det økonomiske område, hvor der er en meget stærk modernisering i gang, er noget af 

det, der flytter Tyrkiet og flytter opfattelserne i Tyrkiet. Det er min vurdering.
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Kl.14:06  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.14:06  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jeg begriber det simpelt hen ikke. Hvad er det for nogen opfattelser i Tyrkiet, der flytter sig i en i hr. Niels Helvegs øjne 

ønskelig retning? Har hr. Niels Helveg ikke opdaget, at Tyrkiet er undervejs til, i endnu højere grad end det nogen sinde har 

været, at blive en islamisk betonstat. Må jeg stille det spørgsmål, som jeg stillede til hr. Michael Aastrup Jensen: Hvad er 

det for en tidshorisont, hr. Niels Helveg arbejder med? Er det i løbet af 30, 100, 200, 300 år, at der er mulighed for, at 

Tyrkiet opfylder Københavnskriterierne?
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Kl.14:07  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Jeg skal lige gøre hr. Jesper Langballe opmærksom på, at når man tiltaler ordføreren, er det med ordføreren eller hr. Niels 

Helveg Petersen. Man skal bruge hele navnet og ikke kun for- og mellemnavn. (Jesper Langballe (DF): Tak for det). 

Ordføreren.
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Kl.14:08  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Tak hr. formand. Jeg skulle lige huske, hvad der egentlig blev spurgt om, og nu tror jeg, at jeg har det.

Jeg mener, at der sker store forandringer i Tyrkiet, og har været slået af, hvor store forandringer der faktisk sker. Det er et 

samfund under modernisering, og forestillingen om, at al islam er ens, er efter min mening forkert. Der er en afgrund til 

forskel på den demokratiske regering, vi har i Tyrkiet, og så præsteskabet i Iran f.eks. Selv om de ligger i nærheden af 

hinanden og de begge er muslimske lande, er der jo kæmpe, kæmpe forskel. Det tåler ikke sammenligning, og derfor bør 

man nuancere sin vurdering af disse forhold.

  

113

Kl.14:09  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ja tak, og så er der en kort bemærkning fra hr. Søren Krarup.
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Kl.14:09  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg vil godt knytte noget til det, som hr. Niels Helveg Petersen sagde til sidst til hr. Jesper Langballe, hvor han sagde, at 

der er en afgrund til forskel inden for islam i forskellige lande. Så får jeg lyst til at gentage det spørgsmål, jeg stillede 

Radikal Ungdom i søndags, hvor jeg havde fornøjelsen at diskutere med hr. Morten Helveg Petersen om dansk 

forsvarspolitik. Til et spørgsmål fra Radikal Ungdom vedrørende muligheden for at skabe et demokrati i Afghanistan, spurgte

jeg netop - jeg har nævnt det tidligere i dag - om der findes noget muslimsk demokrati i verden? 

  

115

Kl.14:09  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:10  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg tror ikke, der findes et demokrati i et muslimsk land, som jeg sådan uden videre ville kalde demokratisk. Det mener jeg

ikke. Men jeg tror, at man er nødt til samtidig at sige, at når tyrkerne går til valg, er det demokratiske valg. Det en 

demokratisk proces, der fører til udpegelsen af deres regering.

Men så er der jo en række træk i det tyrkiske samfund, som jeg er kritisk over for. Jeg er i øvrigt også meget kritisk over for

den massive og helt overdrevent store militære tilstedeværelse, tyrkerne har på det nordlige Cypern. Det er der ingen grund 

til ikke at være kritisk over for, så det er ikke, fordi der ikke er kritikpunkter, men man må erkende, at der holdes valg, som 

er demokratiske, og der udpeges en regering, som er i overensstemmelse med valgets resultat.
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Kl.14:10  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Søren Krarup.
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Kl.14:10  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Det helt elementære er jo, at der ikke kan være demokrati, hvor der er en hellig lov, som omstøder folkets beslutninger. Og 

sådan er det i islam. Nu forlanger jeg ikke, at hr. Niels Helveg Petersen skal have dybt kendskab til kirkehistorie, til teologi,

men det er faktisk det, der er kernen i sagen. Der er ikke mulighed for et demokrati, hvor de hellige love skal bestemme og 

det er præsterne, der giver loven.

Men jeg vil godt stille hr. Niels Helveg Petersen et spørgsmål. Han nævnede før, at det i Tyrkiet er spørgsmålet om 

fremskridt eller tilbagegang. Hvis det er sådan, at demokratiet går frem, det vil sige, at folkets flertal får sin vilje, så bliver 

landet jo totalt islamisk, for 98 pct. af tyrkerne er muslimer. Hvis det bliver sådan, at militærdiktaturet beholder magten, 

undertrykkes befolkningen, men så får man måske lidt mere i retning af det, man kalder en sekulær stat. Hvad er egentlig 

fremskridt for demokratiet? Er det et fremskridt for demokratiet, at de 98 pct. undertrykkes, og hr. Erdogans døtre må 

sendes til USA for at kunne bære tørklæde under deres uddannelse, eller er det et fremskridt for demokratiet, at 

militærdiktaturet hersker?
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Kl.14:12  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:12  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Den grundlæggende præmis for spørgsmålet forstår jeg ikke og anerkender jeg ikke. De love, der gælder i Tyrkiet, er de 

love, der vedtages af et demokratisk valgt parlament, som har en regering, som er i overensstemmelse med parlamentets 

flertal. Sådan bliver lovgivning til i Tyrkiet, og det er jo netop også derfor, at det giver mening for vestlige regeringer at lægge 

pres på den tyrkiske regering for at opfylde Københavnskriterierne og for at gøre fremskridt i demokratisk henseende.
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Kl.14:12  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Næste ordfører er hr. Per Clausen fra Enhedslisten.
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Kl.14:13  
Ordfører

(Ordfører)

Per Clausen (EL):

På mange områder er den her debat jo i grunden forholdsvis enkel, selv om man ikke skulle tro det, når man hører den. 

Man kunne vel opsummere det meget kort: Tyrkiet er et land som alle andre. Tyrkiet skal leve op til de krav om 

menneskerettigheder og demokrati, som alle andre lande skal leve op til, for at blive medlem af EU. I den forbindelse er det 

jo vigtigt, at det er det tyrkiske folk, der bestemmer, og at den endelige beslutning om, hvorvidt Tyrkiet skal være fuldgyldigt

medlem af EU, træffes af det tyrkiske folk på en demokratisk måde.

Enhedslisten har den opfattelse, at det bør ske efter en folkeafstemning i Tyrkiet. Det bestemmer vi ikke, men det er det 

synspunkt, vi har. Det er jo ikke, fordi Enhedslisten kan anbefale Tyrkiet at blive medlem af EU. Jeg har meget svært ved at

anbefale et medlemskab af en institution, en klub, som jeg selv og Enhedslisten opfatter som værende ekstremt 

udemokratisk, og en institution, som fungerer alt for meget på pengenes og de store selskabers præmisser. Men det er 

hverken Enhedslisten eller Folketingets flertal, som bør afgøre, om Tyrkiet kan blive medlem af EU. Det, vi kan gøre, er at 

opstille de kriterier, der skal opfyldes. Hvis de opfyldes og Tyrkiet selv på demokratisk vis bestemmer det, skal Tyrkiet 

selvfølgelig kunne være medlem af EU, fordi Tyrkiet er et land som alle andre lande.

Det ændrer selvfølgelig ikke noget ved, at Tyrkiet også er et helt specielt land. Det er et land, som har nogle særlige 

karaktertræk, ligesom alle andre lande har. Derfor er der stadig væk en række grunde til, at Enhedslisten ikke mener, at 

Tyrkiet, hvad enten de måtte ønske det eller ikke ønske det, har mulighed for at blive optaget i EU. Der er to vigtige ting, 

som vi vil fremhæve. Det første er menneskerettighedsspørgsmålet, herunder selvfølgelig undertrykkelsen af kurderne, men 

også menneskerettighedsspørgsmål på en lang række andre områder. Der er tilstandene i Tyrkiet ikke tilfredsstillende. 

Som Socialdemokraternes ordfører ganske rigtigt påpegede, er der sket store og væsentlige fremskridt i forhold til den 

kurdiske befolkning, og der tegner sig nu et billede af, at der måske kan indgås en fredsaftale mellem repræsentanter fra 

den kurdiske befolkning og Tyrkiet til glæde og gavn for såvel den tyrkiske befolkning som den kurdiske befolkning. På 

trods af at der måske tegner sig sådan et billede, ændrer det ikke noget ved, at vi skal fastholde vores kritik af den måde, 

Tyrkiet fortsat undertrykker kurdere og det kurdiske folk på. Men her er der sket fremskridt.

Det andet, som Enhedslisten også lagde meget vægt på, da vi diskuterede det her i Folketingssalen sidste gang, var den 

tyrkiske hærs mulighed for at sætte demokratiet ud af kraft. Også her må vi konstatere, at der er sket fremskridt. Fra at 

den tyrkiske hær sådan pr. definition havde mulighed for at gå ind og træffe afgørelser om, hvorvidt noget var i 

overensstemmelse med folkeånden, og om, hvad der var den sande sekulære tyrkiske interesse, kan vi jo i dag konstatere,

at der faktisk er sket fremskridt i demokratisk retning.

Det fører os så til den debat, som Dansk Folkeparti helst vil føre, og som de gør ud fra det noget indskrænkede og 

endimensionelle historiesyn, de har, nemlig at der er konflikten mellem islam og islamisterne på den ene side og alle andre

på den anden side. Derfor bliver det det spørgsmål, der bliver rejst, og i den forbindelse vil vi fra Enhedslistens side gerne 

sige, at vi jo går ind for adskillelse mellem stat og religion - også i Danmark - og vi går ind for, at politik skal ske i en 

sekulær fase, men det har jo aldrig været det, der har været kriteriet for at blive medlem af EU. Den socialdemokratiske 

ordfører nævnte jo på eksemplarisk vis, hvordan Irland ikke ville have haft en chance ud fra de kriterier.

De, der kan huske historien, vil jo også vide, at hr. Søren Krarup, inden han opdagede muslimerne, førte lange kampe mod 

den katolske kirkes indflydelse i Europa og så EU som papisternes, altså pavens, redskab til at undertrykke den lutherske 

kristendom og den sande danskhed, så han var opmærksom på den katolske fare dengang. Men pointen er, at det aldrig 

har været det, der har været kriteriet. Derfor er kriteriet, at vi skal sikre, at demokratiets spilleregler overholdes, at 

menneskerettighederne sikres, og at der ikke er nogen, som bruger undertrykkende metoder til at sikre noget, vi hævder er 

godt.

Enhedslisten er ikke et øjeblik i tvivl om, at det er bedre, at det tyrkiske folk selv træffer beslutninger om, hvordan de skal 

indrette deres land, end at det er den tyrkiske hær, der beslutter det. Enhedslisten er derfor heller ikke i tvivl om, at den 

udemokratiske forfatning, som man fik i Tyrkiet i 1982, og som man er i færd med at afvikle, og som åbenbart fører til den 

paradoksale situation, at et parti, som har stor opbakning i befolkningen, er i strid med grundloven, måske mere er et 

udtryk for, at man har haft en udemokratisk grundlov, end det er udtryk for noget som helst andet.

Så Enhedslistens udgangspunkt er altså, at denne sag skal behandles, som når et hvilken som helst andet land ønsker at 

blive optaget i EU. Derfor kan vi ikke stemme for det forslag, som flertallet har fremsat, fordi man her indfører en særlig 

bestemmelse, som er målrettet på Tyrkiet, nemlig den, at det også skal passe ind i EU's kram, hvis man skal have Tyrkiet 

med ind, og det kan vi ikke støtte. Så vi vil stemme imod det forslag til vedtagelse. Vi ville, hvis det skulle ske, også 

stemme imod det forslag til vedtagelse, der er kommet fra Dansk Folkeparti.
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Kl.14:18  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er vi nået til, at udenrigsministeren har mulighed for at forklare, hvad udenrigsministeren mener om det her forslag.
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Kl.14:19  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Nej, det er ikke rigtigt, hr. formand. Jeg har allerede sagt, hvad jeg mener om det. Det skete før frokost. (Den fg. formand 

(Bent Bøgsted: Det er så i orden). Udenrigsministeren har nu mulighed for at svare på og komme med bemærkninger til 

nogle af de ting, der er sagt i dag. Tak, hr. formand, fordi jeg må det. Jeg ved godt, der har været lidt uro, som vi alle 

beklager.

Jeg vil naturligvis tage fat i det, hr. Morten Messerschmidt sagde. Ellers ville han også blive ked af det, for det er hr. Morten 

Messerschmidts dag, og jeg ønsker hr. Morten Messerschmidt tillykke med, at han har afleveret sit speciale. Så må vi 

håbe, at det bliver anerkendt og godkendt. Det er jo så det, det drejer sig om.

Men hans speciale i dag har jeg i hvert fald ikke godkendt. Han startede jo med historisk fusk, som han var dumpet på, hvis

han havde været historiker. Det er han jo så ikke, han er jurist, og de skal ikke nødvendigvis kunne historien. Hr. Morten 

Messerschmidt startede med Chamberlain og sammenlignede mig med Chamberlain - og det var selvfølgelig ikke venligt 

ment, det var faktisk meget uvenligt ment - og sagde, at mit forhold til Tyrkiet skulle være lige så naivt som Chamberlains 

forhold til Hitler. Men jeg vil sige til hr. Morten Messerschmidt, at hvis der nu havde været stillet krav om, at Hitler skulle 

opfylde 35 kapitler, før man kunne tale mere med ham, så tror jeg ikke, der var kommet nogen anden verdenskrig. Derfor 

var det ikke noget særlig godt billede, for vi har fået EU i mellemtiden, som har været den store fredsskaber i Europa, og 

det vil sige, at det havde været rigtig, rigtig godt, hvis Chamberlain havde stillet krav om 35 kapitler. Det gjorde han ikke, vi 

havde ikke EU, men vi stiller krav om 35 kapitler.

Så jeg synes, at det var et meget, meget dårligt billede, som til gengæld viser, hvad hr. Morten Messerschmidt jo ikke var 

interesseret i at vise, nemlig at EU har en meget stor betydning for fredsskabelsen, stabiliteten og den demokratiske 

udvikling i Europa. Og på den måde kom hr. Messerschmidt så til at dumpe i historie, mens jeg fik anledning til at forklare, 

at de 35 kapitler, som Tyrkiet skal opfylde, jo vil bringe os uden for en sådan situation og sammenligning, som hr. Morten 

Messerschmidt uvenligt kom med.

Så kom hr. Morten Messerschmidt også med en masse påstande, og jeg vil ikke tage fat i dem alle sammen, men bare 

gøre opmærksom på - som jeg også før har sagt til hr. Morten Messerschmidt, og vi har også haft den debat før, men det 

har han åbenbart glemt, og derfor vil jeg godt hjælpe hr. Morten Messerschmidt igen, for jeg vil altid gerne hjælpe en 

begavet ung mand til at blive endnu mere begavet - at hovedtørklædeforbuddet ikke blev indført af Atatürk. Så vidt jeg 

husker, blev det faktisk indført af generalerne i 1970'erne, og domstolene har altså fastholdt det.

Det er jo ret vigtigt, at domstolene har fastholdt det, og det viser også magtens tredeling. Når et politisk parti går ind for 

noget andet og får vedtaget noget, som domstolene så siger ikke er i overensstemmelse med forfatningen, har vi jo faktisk 

noget af det, vi prøver at belære verden om, nemlig magtens tredeling og den uafhængige retsinstans. Og jeg ved, at hr. 

Morten Messerschmidt som jurist jo må være meget optaget af magtens tredeling og præcis også domstolenes 

uafhængighed. Og det viste denne sag jo. Et politisk parti har jo lov til at arbejde for sit program, men så er det altså 

afgørende, at man har en domstol, som kan sige: Ja, det er godt nok, men det er i modstrid med forfatningen - og som så 

kan ophæve det, som måtte være blevet vedtaget politisk. Så det synes jeg også var meget godt lige at få præciseret over 

for hr. Morten Messerschmidt.

Så bliver der også pludselig brugt det, at nogle regioner og nogle områder i Tyrkiet har indført alkoholforbud. Jo, men da jeg 

i 1960'erne holdt sommerferie i Vestjylland, var der faktisk alkoholforbud i flere af kommunerne, og det, man solgte på 

kroen, var varme pølser og varm kaffe. Men det betød jo ikke, at kommunerne i Vestjylland var islamistiske; de var 

indremissionske. Kaj Munk, som jeg ved hr. Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti jo selvfølgelig respekterer højt, var

meget imod, at der skulle indføres alkohol i Vedersø. Så det behøver jo altså ikke nødvendigvis være islamistisk. Og noget,

man selv kan vedtage i de forskellige regioner og kommuner, er jo altså, hvilket forhold man vil have til alkohol - sådan som 

man har kunnet i Danmark.

Jeg vil godt lige forholde mig til det med folkeafstemning, som skal være det store shownummer. Det er jeg helt sikker på 

at det bliver her bagefter, og hr. Martin Henriksen skal nok hjælpe med det. Uanset hvad de herrer mener, er der ikke ret 

mange af dem, der kommer til at trykke på knappen, når man skal afgøre, om Tyrkiet skal være medlem af EU eller ej. Hr. 

Morten Messerschmidt kan være vendt tilbage fra Europa-Parlamentet, det er der mulighed for, men der er ikke ret mange, 

der sidder her i salen, der vil have mulighed for det. Derfor er det egentlig ret ligegyldigt, hvad folketingsmedlemmerne her i 

salen mener, med hensyn til om der skal være folkeafstemning eller ej, og hvilke løfter de giver, for de kommer ikke til at 

afgøre det. Det gør det Folketing, der sidder og skal tage stilling til, om Tyrkiet kan blive medlem af EU, og det Folketing 

sidder mange folketingsvalg ude i fremtiden. Derfor er det en fuldstændig gratis omgang. Hvis man lover folkeafstemning, er 

der ingen, der siger, at det bliver holdt af de politikere, der sidder om 20 år; hvis man siger nej til folkeafstemning, er det 

overhovedet ikke sikkert, at de politikere, der sidder om 20 år, ikke indfører folkeafstemning. Så det er en fuldstændig gratis

omgang.

Så vil jeg sige principielt, at Tyrkiet jo i alle sammenhænge er blevet accepteret som et europæisk land, og det kan man 

diskutere geografisk osv., men det er de accepteret som. De er medlemmer af Europarådet, de er medlemmer af alle 

europæiske forsamlinger. Så den diskussion er jo taget for lang tid siden. Det var også tilbage i 1960'erne, at man 

accepterede, at Tyrkiet kunne blive medlem af EU. Så har der været forskellige faser, og så kom så beslutningen i 1962 

om, at man without delay, altså uden forsinkelse, skulle optage forhandlingerne med dem.

Men de er ikke kommet ret langt. Der er 35 kapitler, og man har nået et eller to, otte er frosset ned på grund af 

Ankaraprotokollen, som vi har diskuteret tidligere i dag, så det er altså en lang proces, som kræver, at Tyrkiet lever op til 

alle de betingelser, vi har i EU, for et demokratisk samfund med magtens tredeling og en social markedsøkonomi. Alt det 

skal opfyldes.

Jeg vil godt sige til Dansk Folkeparti, at jeg til fulde respekterer alle Dansk Folkepartis indvendinger. Det gør vi alle 

sammen. Der er meget at indvende. Men pointen er jo bare, at de indvendinger er vi enige om, og hvis Tyrkiet får rettet sig 

på alle disse områder, som der er tale om, så opfylder de jo betingelserne for at blive et europæisk land og for at blive 

medlemmer af EU, hvis EU - og det er ikke noget nyt krav, som Enhedslisten sagde, i forbindelse med Tyrkiet - er i stand 

til at optage. Det gælder hele udvidelsesfeltet. Der kan ikke blive optaget nogen i EU i fremtiden. Vi vurderede det i øvrigt 

også i forbindelse med 2002- og 2004-udvidelsen. Der blev der jo også lavet en vurdering af, om EU ville kunne kapere så 

mange nye medlemmer.

Så derfor kan Enhedslisten såmænd godt stemme for forslaget, for det er ikke et forslag til vedtagelse specielt møntet på 

Tyrkiet, medmindre jeg har misforstået hr. Per Clausen. Det er ikke specielt møntet på Tyrkiet, det er møntet på, at EU 

selvfølgelig også skal være i stand til at optage. Jeg har før brugt billedet i Folketingssalen, at det jo ikke kan nytte noget, 

at man har en redningsbåd, hvis den er fyldt, og der så kommer ti andre og springer i redningsbåden for at blive reddet, 

hvorefter båden synker, således at alle går ned.

Det er det, der har været tale om, nemlig at EU også skal være stand til at holde båden flydende og ikke pludselig komme 

en situation, hvor båden kæntrer og går ned, fordi der kommer for mange i, som man ikke kan ro med om bord.

Så til sidst det geostrategiske - og det har jeg også sagt mange gange: Hvis Tyrkiet vælger den europæiske vej, er der 

altså et nyt Tyrkiet til den tid. Så er Europa er blevet styrket - det kan vi også se med udvidelsen med de 12 - så er EU 

blevet væsentligt styrket, og der er kommet større stabilitet i Europa. Og med hensyn til risikoen for islamisme, som hr. 

Søren Krarup, tror jeg det var, jo har helt ret i eksisterer - vi er jo slet ikke uenige om, at den eksisterer - vil jeg da hellere 

sige: Lad os nu få fjernet risikoen for islamisme og få en kraftigere europæisering, for hvis vi skal se geostrategisk på det, 

og det betyder altså at se på, hvordan den politiske sikkerhedsmæssige strategi kan være i fremtiden, hvordan den 

strategiske situation kan være i fremtiden, vil jeg da meget hellere have et europæisk Tyrkiet end et islamistisk Tyrkiet.

Skal jeg så nu vælge at skubbe Tyrkiet fra mig og så sige, at vi alligevel har opgivet de her islamister? Ja, så har vi da ikke 

fået styrket Europa. Eller skal vi hellere gå den modsatte vej og sige: Jamen når tyrkerne selv siden Atatürk har ønsket at 

komme tættere til Europa og ønsker at opfylde alle betingelserne, er det så ikke bedre, at vi, den dag de gør det, har fået 

dem europæiserede i stedet for at have fået dem islamiserede?

Det er da et ansvar over for kommende generationer, som dette Folketing kan påtage sig. Vi kan jo ikke påtage os det med

folkeafstemning eller ikke folkeafstemning, for det har vi ikke noget at gøre med, men vi kan påtage os nu, om vi ønsker at 

skubbe Tyrkiet i en islamistisk retning eller i en europæisk retning. Jeg vælger den europæiske. Og det er derfor, at jeg 

afviser hr. Morten Messerschmidts forslag til vedtagelse og synes, at vores eget er ganske godt og fornuftigt.
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Kl.14:27  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Det har alligevel medført et par bemærkninger, først fra hr. Kamal Qureshi.
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Kl.14:27  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

Tak. Jeg vil godt følge lidt op på udenrigsministerens spor. Jeg har læst i metroXpress i dag, at hvis tyrkerne ikke støtter 

statsministerens kandidatur til posten som NATO's generalsekretær, smadrer de deres chancer for at komme med i EU. 

Så jeg vil egentlig gerne spørge udenrigsministeren: Det kan vel ikke være sådan nogle ting, der skal afgøre det? Det er vel 

demokratiet, og det er vel menneskerettighederne, og det er vel Københavnskriterierne, som er afgørende for, hvorvidt 

Tyrkiet kan komme ind i EU eller ej.

Jeg spørger selvfølgelig lidt polemisk, fordi jeg jo simpelt hen synes, det må forvirre befolkningen, når det indtryk gives, at 

det sådan er alle mulige mærkelige ting, der skal være afgørende for, hvorvidt Tyrkiet kan blive optaget i EU eller ej, altså at

det oven i købet er, hvorvidt de nu kan støtte statsministerens kandidatur til posten som NATO's generalsekretær, og ikke, 

som vi netop her har slået fast flere gange, at det altså er, hvorvidt Tyrkiet kan leve op til Københavnskriterierne, hvorvidt 

Tyrkiet kan leve op til det, der diskuteres om menneskerettigheder og kvinders rettigheder og nogle af de udviklingstrin, 

som flere af partierne her har talt om.
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Kl.14:29  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Udenrigsministeren.
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Kl.14:29  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Det er jeg fuldstændig enig med hr. Qureshi i.
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Kl.14:29  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Søren Krarup.
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Kl.14:29  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg hørte, at udenrigsministeren dumpede hr. Morten Messerschmidt i historie. Ja, nu får jeg lyst til at dumpe 

udenrigsministeren.

Chamberlain var den, der opsøgte Hitler. Hitler ønskede ikke at modtage ham; Hitler var helst fri for det. Hitler var senere 

vred over, at han var blevet forhindret i at få startet krigen på et tidspunkt, hvor han selv ønskede det, fordi Chamberlain løb 

ham på dørene. Og det vil sige, at der heller ikke fra Chamberlains side har været det ringeste håb om, at han kunne ændre

Hitler. Hitler var simpelt hen massiv og ville have den krig for enhver pris. Hitler var totalitær, og det er måske, fordi vi har at 

gøre med et totalitært system i islam, som gør, at Tyrkiet heller ikke er nem at flytte.

Jeg har andetsteds citeret Karen Blixen, der nævner, at skal hun finde en parallel til nazismen - det skriver hun i 1940 - så 

ved hun ikke noget bedre end den unge islamisme, og det er jo, fordi det er to af samme støbning.

Dermed er jo sagt, at enhver tro på, at man kan omvende, at man kan europæisere Tyrkiet som et muslimsk land, i hvilket 

98 pct. er muslimer, er fuldstændig uhistorisk.
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Kl.14:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Udenrigsministeren.
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Kl.14:30  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Altså, nu må jeg lige anfægte hr. Søren Krarups manglende litterære viden. Jeg vil anfægte hr. Søren Krarups manglende 

litterære viden. Karen Blixen skrev desværre nogle meget dårlige artikler, som hr. Søren Krarup nævner, »Breve fra et land i

krig«, hvor hun desværre - hvad der senere er blevet beklaget fra hendes side - kom til at være alt for venlig over for 

Nazityskland. Så hr. Søren Krarup har faktisk ikke fattet ret meget, for det var faktisk venligt ment fra Karen Blixens side. 

Hun har sympati og en vis beundring for den kraft, der ligger i Nazityskland i 1940 i Berlin i »Breve fra et land i krig«. Så 

derfor synes jeg faktisk, det var lidt uheldigt. Så kan vi diskutere udlægningen. Men det er den udlægning, der er den 

almindelige af Blixens »Breve fra et land i krig«. Så det er faktisk stort set misbrug af Karen Blixen.

Hvad Chamberlain angår, var det, hr. Søren Krarup sagde, jo for så vidt fra en diskussion med hr. Morten Messerschmidt. 

For pointen var jo, at hr. Morten Messerschmidt stod og sagde, at jeg stod der og viftede med et blad og troede, at jeg 

havde fået fred med Tyrkiet, som Chamberlain mente, at han havde fået det det Tyskland. Så tag nu den diskussion selv 

med hr. Morten Messerschmidt. For det var hr. Morten Messerschmidt, jeg svarede, og der siger jeg, at hvis der havde 

været 35 kapitler, Hitler skulle opfylde, så havde vi ikke haft anden verdenskrig.
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Kl.14:31  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Søren Krarup.
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Kl.14:31  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg er ked af, at jeg må sige til udenrigsministeren, at han er en dårlig litteraturlæser. De artikler, som Karen Blixen skriver 

i april 1940, og som skulle have været offentliggjort den 10. april 1940, blev det af en eller anden grund ikke. De er 

fremragende, præcise og meget historisk korrekte i deres skildring af nazismen, også i dens parallelitet med islam. Så den

litteraturlæsning holder ikke.

Jeg synes altså, det skal understreges, at når udenrigsministeren i dag taler om at europæisere Tyrkiet, og bl.a. i den, skal

vi sige overtroiske tanke tager til Durban II, så er og bliver det ikke blot en litteraturhistorisk, men også en europæisk-

historisk misforståelse, at man kan omvende et totalitært styre. Det kan man ikke.
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Kl.14:32  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Udenrigsministeren.

  

Vis alle (4) indlæg i denne gruppe
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Kl.14:32  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Ja, det er da ellers lykkedes mange steder. Historien stod ikke fast i år 700. Det ved jeg godt islamisternes ekstremister 

ønsker, men den har faktisk bevæget sig siden. Der er mange totalitære regimer, der er blevet demokratiseret. Atatürk, 

som Dansk Folkeparti går så kraftigt ind for, havde ikke noget demokrati. Tyrkiet er altså et land med frie valg.

Vi kan tage andre lande, og for nu at blive i det islamiske område vil jeg sige, at Senegal er anerkendt som et land med frie 

og fair valg, men der er befolkningen altså muslimsk. Tag Indonesien, der er anerkendt som et frit og fair demokrati, og som

har verdens næststørste muslimske befolkning.

Så lad nu være med at forenkle det så meget. Det er slet ikke islam, vi diskuterer i dag, vi diskuterer Tyrkiet. Jeg siger 

bare, at vi vil forhindre et islamistisk Tyrkiet, vi ønsker et europæisk Tyrkiet. Og det er ikke rigtigt, at ting ikke kan forandre 

sig.
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Kl.14:33  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Jeg vil gerne lige bede om, at der bliver lidt ro. Vi er stadig væk i gang med debatten, og det er altså ikke til at høre noget 

som helst. De ærede folketingsmedlemmer kan ikke høre noget. De kan høre, hvad de selv siger, men vi kan ikke høre, 

hvad debatten går ud på. Så der skal altså være ro, så længe debatten er i gang. Værsgo, udenrigsminister.

  

Vis alle (2) indlæg i denne gruppe
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Kl.14:34  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Min slutpointe er kun den her, nemlig at totalitære regimer trods alt har forandret sig mange steder i historiens løb, også i 

den islamiske verden. Lad os i stedet for disse forenklinger arbejde for, at vi får demokratiseret og fremmet 

menneskerettighederne - jeg ved godt, at hr. Søren Krarup heller ikke kan lide menneskerettighederne - fremmet f.eks. 

kvindernes vilkår. Straffene for æresdrab er jo steget voldsomt i Tyrkiet i de senere år. Så der er da fremskridt, men der er 

også tilbageskridt, som jeg sagde.

Pressefriheden, som hr. Morten Messerschmidt var inde på, lader da meget tilbage at ønske, så der er jeg enig med hr. 

Morten Messerschmidt. Det eksempel med Darwin er Erdogan måske ikke skyld i, for det er der ikke noget bevis for, men 

det er da i hvert fald en dumhed, der er begået af en redaktør af en eller anden grund.

Så der er da selvfølgelig mangler, og det er forkert at forestille sig, at vi siger, der ikke er mangler. Vi siger, der er mangler, 

men vi siger bare, at de kan udbedres, og er de udbedret, så er vi i en anden situation.

Så vil jeg selvfølgelig godt beklage over for hr. Søren Krarup, for fair skal være fair. Hr. Søren Krarup taler så om en anden 

tekst fra Karen Blixen end den, jeg talte om. Jeg talte om »Breve fra et land i krig«, og det var måske fra 1939, men der var 

hun jo alt for tæt på beundring for Nazityskland. Men jeg beklager, at jeg forvekslede de to år.
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Kl.14:35  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til udenrigsministeren. Så er det hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.14:35  
Kort bemærkning

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand.

Der er grund til at beklage, at det eneste, som udenrigsministeren beklager, er de litterære ordvekslinger med hr. Søren 

Krarup, for efter denne debat burde der sådan set være en del mere at beklage, bl.a. det forhold, at udenrigsministeren 

overhovedet ikke har kredset omkring det reelle problem og det, forespørgslen egentlig handler om, nemlig hvilken 

betydning for Tyrkiets bevægelse, enten i retning mod eller bort fra EU, det har, at man bliver ved med at forhandle.

Udenrigsministeren har fuldstændig set bort fra det forhold, at man i Tyrkiet bruger de stadige krav fra EU’s side som en rød

klud i ansigtet på befolkningen, bruger dem til at skabe en stadig mere ophedet anti-EU-debat, og at Tyrkiet i kraft af den 

udvikling og i kraft af den almindelige islamisering, der pågår for tiden, rent faktisk bevæger sig i en for os, for Tyrkiet selv 

og for hele Europa aldeles uønskelig retning.

Når vi ser på, hvad der sker i øjeblikket i forhold til pressefriheden, i forhold til minoriteters rettigheder, i forhold til 

uddannelsessektoren osv. osv., er det entydigt til fordel for dem, der ønsker et Tyrkiet vendt i mellemøstlig retning, i retning 

mod islam og islamismen. Jeg tror ærlig talt, man må sige, at den udvikling får vi ikke vendt ved at blive spændt for Tyrkiets

vogn, og det er præcis det, der er tale om i øjeblikket.

Udenrigsministeren nævnte tidligere, at han var begejstret over, at Tyrkiet havde udnævnt en ny forhandler, nemlig Egemen 

Bagis. Men sagen er, at Egemen Bagis er en af stifterne af AK-partiet, hvortil Erdogan selv hører, og tidligere var medlem af

Refah Partisi, der fik sit program kendt i strid med hele det demokratiske udgangspunkt for staten Tyrkiet, en dom, der blev

bekræftet som værende i overensstemmelse med menneskerettighederne, fordi netop det at gå ind for en islamisk totalitær

stat er i strid med menneskerettighederne. Denne mand har sammen med Erdogan og Gül nu skabt et nyt parti, nemlig 

AK-partiet, som vinder stadig større sejre, og det er jo dette problem, vi burde forholde os til: Islamisterne vinder frem, og 

de, som ønsker demokratiet og ønsker den fredelige udvikling, gør det ikke, men går derimod tilbage.

Jeg tror ikke, og Dansk Folkeparti tror ikke på, at vi kan skabe en forening mellem EU og Tyrkiet ved til stadighed at sætte 

de modsætninger over for hinanden; ved hele tiden at skulle fortælle tyrkerne, hvad der er forkert, hvad der er galt, og hvad 

det er, de ikke kan finde ud af, fordi de altså kommer fra et så fundamentalt anderledes udgangspunkt end vi andre.

Det er fuldstændig rigtigt, når udenrigsministeren siger, at der f.eks. også har været alkoholforbud i den danske historie. 

Men det var jo med en helt anden motivation, en helt anden historisk baggrund. Alt imens det, vi taler om her, er et politisk 

ønske om at inkorporere religion i politik, havde det, udenrigsministeren talte om med Kaj Munk og Vedersø, jo en helt 

anden sammenhæng. Det handlede om mindre, religiøse grupper, hvor man ikke indblandede det politiske som sådan.

Det samme kan gøre sig gældende med hensyn til hovedtørklædeforbuddet, og her er det jo rigtigt, at domstolene reddede 

ophævelsen af forbuddet fra at blive gennemført. Men det fritager jo ikke regeringen for at have det samme ønske. AK-

regeringen ønskede at ophæve forbuddet, og AK-regeringen ønskede tidligere at gøre det til en straffelovovertrædelse at 

være utro osv.

Alle disse ting blev selvfølgelig ikke gennemført, fordi forfatningen stadig forsvarer de demokratiske og sekulære principper, 

og det er jo fremragende eksempler på, hvad det er for en regering, vi har med at gøre; hvad det er for en regering, EU og 

udenrigsministeren forhandler med. Det er ikke en regering, der vil demokratiet, det er en regering, der vil islamisternes 

linje.

Det er derfor, man kun kan gøre én ting, hvis man vil forbrødring mellem EU og Tyrkiet. Det er at høre op med at forsøge det

umulige, nemlig foreningen af de uforenelige størrelser, og sige til tyrkerne: Vi skal være venner, vi skal være kollegaer og 

samarbejdspartnere i de organer, hvor det fungerer - NATO, Europarådet, OSCE osv., som udenrigsministeren selv har 

nævnt - men ikke i EU, der er så forpligtende, og hvor det ganske enkelt ikke kan lade sig gøre. 

  

141

Kl.14:39  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren.

Der er ikke flere, der har bedt om ordet. Derfor kan vi begynde afstemningen, og det ser ud til, at alle, der skal stemme, er 

kommet til stede.

  

Vis alle (0) indlæg i denne gruppe
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Kl.14:40  
Kort bemærkning

Afstemning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der stemmes om forslag til vedtagelse nr. V 49 af Michael Aastrup Jensen (V), Yildiz Akdogan (S), Hanne Agersnap (SF), 

Helle Sjelle (KF), Niels Helveg Petersen (RV) og Villum Christensen (LA), og der kan stemmes.

Afstemningen slutter.

For stemte: 89 (V, S, SF, KF, RV og LA), imod stemte: 18 (DF og EL), hverken for eller imod stemte: 0.

Hermed er forslaget vedtaget.

Herefter er forslag til vedtagelse nr. V 48 af Morten Messerschmidt (DF) bortfaldet.

Hermed er forespørgslen afsluttet.
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Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.14:03  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg skal bare forstå det helt rigtigt. Når AKP, altså regeringspartiet, får dom fra den tyrkiske forfatningsdomstol for at være 

islamistisk, og når dette islamistiske parti, som altså indskrænker minoriteters rettigheder, indskrænker kvinders 

rettigheder, sætter begrænsninger i næringsdrivendes mulighed for f.eks. at sælge alkohol osv. og altså gennemfører et 

islamisk program, får stadig større opbakning i befolkningen, er det en god, sund og demokratisk udvikling?
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Kl.14:03  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:03  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Det har jeg ikke sagt noget som helst om. Men det, som jeg mener man skal lægge mærke til, er, at oppositionen til 

regeringspartiet jo er en meget splittet opposition, som består af mange forskellige grupper. Den består af kemalister, den 

består også af meget konservative islamistiske kredse, som er imod den modernisering, der rent faktisk sker i det tyrkiske 

samfund i dag. Så styrken for regeringspartiet er ikke først og fremmest, at det er et parti, der er islamisk og bekender sig 

til det, men at det også er et parti, der forsøger at modernisere Tyrkiet.
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Kl.14:04  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe.
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Kl.14:04  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Hr. Niels Helveg Petersen finder mig historieløs, fordi jeg sagde, at historien går ufattelig langsomt. Nu er der jo forskel på 

historie og historie.

Der er jo krusningerne på vandoverfladen. Alt det, hr. Niels Helveg Petersen ser i dagens tv-avis, og det, han hører, når han 

går hen til frisøren for at blive klippet, er krusningerne. Så er der de store, store langsomme bevægelser. Jeg nævnte som 

eksempel, at Muhammed er halvandet tusind år gammel, at islam stort set ikke har bevæget sig, siden islam er noget af 

det mest ubevægelige, der findes. Dog kom der så et tilbageslag i Tyrkiet i 1920'erne under Kemal Atatürk.

Nu er det så igen på vej den anden vej, hvilket vel i og for sig kun er et vidnesbyrd om, at Kemal Atatürks reformer egentlig 

ikke var noget, der havde folkesjælen med sig. Man kan ikke, som han troede, sådan rive sjælen ud af et folk, og det viser 

sig altså nu. Så nu bevæger det sig i den urgamle retning. Det var den historie, den store historie, den gamle historie, den 

langsomme historie, der går så tilpas sindigt.
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Kl.14:06  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:06  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg takker så for erkendelsen af, at udviklingen i Europa omkring udvidelsen af EU og NATO siden 1990 altså er gået 

meget hurtigt. Det er vi så enige om, sådan må jeg forstå indlægget. Hvad de lange bevægelser angår, tror jeg, at det, der 

sker i Tyrkiet i dag, ikke mindst på det økonomiske område, hvor der er en meget stærk modernisering i gang, er noget af 

det, der flytter Tyrkiet og flytter opfattelserne i Tyrkiet. Det er min vurdering.
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Kl.14:06  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.14:06  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jeg begriber det simpelt hen ikke. Hvad er det for nogen opfattelser i Tyrkiet, der flytter sig i en i hr. Niels Helvegs øjne 

ønskelig retning? Har hr. Niels Helveg ikke opdaget, at Tyrkiet er undervejs til, i endnu højere grad end det nogen sinde har 

været, at blive en islamisk betonstat. Må jeg stille det spørgsmål, som jeg stillede til hr. Michael Aastrup Jensen: Hvad er 

det for en tidshorisont, hr. Niels Helveg arbejder med? Er det i løbet af 30, 100, 200, 300 år, at der er mulighed for, at 

Tyrkiet opfylder Københavnskriterierne?
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Kl.14:07  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Jeg skal lige gøre hr. Jesper Langballe opmærksom på, at når man tiltaler ordføreren, er det med ordføreren eller hr. Niels 

Helveg Petersen. Man skal bruge hele navnet og ikke kun for- og mellemnavn. (Jesper Langballe (DF): Tak for det). 

Ordføreren.
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Kl.14:08  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Tak hr. formand. Jeg skulle lige huske, hvad der egentlig blev spurgt om, og nu tror jeg, at jeg har det.

Jeg mener, at der sker store forandringer i Tyrkiet, og har været slået af, hvor store forandringer der faktisk sker. Det er et 

samfund under modernisering, og forestillingen om, at al islam er ens, er efter min mening forkert. Der er en afgrund til 

forskel på den demokratiske regering, vi har i Tyrkiet, og så præsteskabet i Iran f.eks. Selv om de ligger i nærheden af 

hinanden og de begge er muslimske lande, er der jo kæmpe, kæmpe forskel. Det tåler ikke sammenligning, og derfor bør 

man nuancere sin vurdering af disse forhold.
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Kl.14:09  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ja tak, og så er der en kort bemærkning fra hr. Søren Krarup.
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Kl.14:09  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg vil godt knytte noget til det, som hr. Niels Helveg Petersen sagde til sidst til hr. Jesper Langballe, hvor han sagde, at 

der er en afgrund til forskel inden for islam i forskellige lande. Så får jeg lyst til at gentage det spørgsmål, jeg stillede 

Radikal Ungdom i søndags, hvor jeg havde fornøjelsen at diskutere med hr. Morten Helveg Petersen om dansk 

forsvarspolitik. Til et spørgsmål fra Radikal Ungdom vedrørende muligheden for at skabe et demokrati i Afghanistan, spurgte

jeg netop - jeg har nævnt det tidligere i dag - om der findes noget muslimsk demokrati i verden? 
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Kl.14:09  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:10  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg tror ikke, der findes et demokrati i et muslimsk land, som jeg sådan uden videre ville kalde demokratisk. Det mener jeg

ikke. Men jeg tror, at man er nødt til samtidig at sige, at når tyrkerne går til valg, er det demokratiske valg. Det en 

demokratisk proces, der fører til udpegelsen af deres regering.

Men så er der jo en række træk i det tyrkiske samfund, som jeg er kritisk over for. Jeg er i øvrigt også meget kritisk over for

den massive og helt overdrevent store militære tilstedeværelse, tyrkerne har på det nordlige Cypern. Det er der ingen grund 

til ikke at være kritisk over for, så det er ikke, fordi der ikke er kritikpunkter, men man må erkende, at der holdes valg, som 

er demokratiske, og der udpeges en regering, som er i overensstemmelse med valgets resultat.
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Kl.14:10  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Søren Krarup.
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Kl.14:10  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Det helt elementære er jo, at der ikke kan være demokrati, hvor der er en hellig lov, som omstøder folkets beslutninger. Og 

sådan er det i islam. Nu forlanger jeg ikke, at hr. Niels Helveg Petersen skal have dybt kendskab til kirkehistorie, til teologi,

men det er faktisk det, der er kernen i sagen. Der er ikke mulighed for et demokrati, hvor de hellige love skal bestemme og 

det er præsterne, der giver loven.

Men jeg vil godt stille hr. Niels Helveg Petersen et spørgsmål. Han nævnede før, at det i Tyrkiet er spørgsmålet om 

fremskridt eller tilbagegang. Hvis det er sådan, at demokratiet går frem, det vil sige, at folkets flertal får sin vilje, så bliver 

landet jo totalt islamisk, for 98 pct. af tyrkerne er muslimer. Hvis det bliver sådan, at militærdiktaturet beholder magten, 

undertrykkes befolkningen, men så får man måske lidt mere i retning af det, man kalder en sekulær stat. Hvad er egentlig 

fremskridt for demokratiet? Er det et fremskridt for demokratiet, at de 98 pct. undertrykkes, og hr. Erdogans døtre må 

sendes til USA for at kunne bære tørklæde under deres uddannelse, eller er det et fremskridt for demokratiet, at 

militærdiktaturet hersker?
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Kl.14:12  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:12  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Den grundlæggende præmis for spørgsmålet forstår jeg ikke og anerkender jeg ikke. De love, der gælder i Tyrkiet, er de 

love, der vedtages af et demokratisk valgt parlament, som har en regering, som er i overensstemmelse med parlamentets 

flertal. Sådan bliver lovgivning til i Tyrkiet, og det er jo netop også derfor, at det giver mening for vestlige regeringer at lægge 

pres på den tyrkiske regering for at opfylde Københavnskriterierne og for at gøre fremskridt i demokratisk henseende.
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Kl.14:12  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Næste ordfører er hr. Per Clausen fra Enhedslisten.

  

Vis alle (26) indlæg i denne gruppe
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Kl.14:13  
Ordfører

(Ordfører)

Per Clausen (EL):

På mange områder er den her debat jo i grunden forholdsvis enkel, selv om man ikke skulle tro det, når man hører den. 

Man kunne vel opsummere det meget kort: Tyrkiet er et land som alle andre. Tyrkiet skal leve op til de krav om 

menneskerettigheder og demokrati, som alle andre lande skal leve op til, for at blive medlem af EU. I den forbindelse er det 

jo vigtigt, at det er det tyrkiske folk, der bestemmer, og at den endelige beslutning om, hvorvidt Tyrkiet skal være fuldgyldigt

medlem af EU, træffes af det tyrkiske folk på en demokratisk måde.

Enhedslisten har den opfattelse, at det bør ske efter en folkeafstemning i Tyrkiet. Det bestemmer vi ikke, men det er det 

synspunkt, vi har. Det er jo ikke, fordi Enhedslisten kan anbefale Tyrkiet at blive medlem af EU. Jeg har meget svært ved at

anbefale et medlemskab af en institution, en klub, som jeg selv og Enhedslisten opfatter som værende ekstremt 

udemokratisk, og en institution, som fungerer alt for meget på pengenes og de store selskabers præmisser. Men det er 

hverken Enhedslisten eller Folketingets flertal, som bør afgøre, om Tyrkiet kan blive medlem af EU. Det, vi kan gøre, er at 

opstille de kriterier, der skal opfyldes. Hvis de opfyldes og Tyrkiet selv på demokratisk vis bestemmer det, skal Tyrkiet 

selvfølgelig kunne være medlem af EU, fordi Tyrkiet er et land som alle andre lande.

Det ændrer selvfølgelig ikke noget ved, at Tyrkiet også er et helt specielt land. Det er et land, som har nogle særlige 

karaktertræk, ligesom alle andre lande har. Derfor er der stadig væk en række grunde til, at Enhedslisten ikke mener, at 

Tyrkiet, hvad enten de måtte ønske det eller ikke ønske det, har mulighed for at blive optaget i EU. Der er to vigtige ting, 

som vi vil fremhæve. Det første er menneskerettighedsspørgsmålet, herunder selvfølgelig undertrykkelsen af kurderne, men 

også menneskerettighedsspørgsmål på en lang række andre områder. Der er tilstandene i Tyrkiet ikke tilfredsstillende. 

Som Socialdemokraternes ordfører ganske rigtigt påpegede, er der sket store og væsentlige fremskridt i forhold til den 

kurdiske befolkning, og der tegner sig nu et billede af, at der måske kan indgås en fredsaftale mellem repræsentanter fra 

den kurdiske befolkning og Tyrkiet til glæde og gavn for såvel den tyrkiske befolkning som den kurdiske befolkning. På 

trods af at der måske tegner sig sådan et billede, ændrer det ikke noget ved, at vi skal fastholde vores kritik af den måde, 

Tyrkiet fortsat undertrykker kurdere og det kurdiske folk på. Men her er der sket fremskridt.

Det andet, som Enhedslisten også lagde meget vægt på, da vi diskuterede det her i Folketingssalen sidste gang, var den 

tyrkiske hærs mulighed for at sætte demokratiet ud af kraft. Også her må vi konstatere, at der er sket fremskridt. Fra at 

den tyrkiske hær sådan pr. definition havde mulighed for at gå ind og træffe afgørelser om, hvorvidt noget var i 

overensstemmelse med folkeånden, og om, hvad der var den sande sekulære tyrkiske interesse, kan vi jo i dag konstatere,

at der faktisk er sket fremskridt i demokratisk retning.

Det fører os så til den debat, som Dansk Folkeparti helst vil føre, og som de gør ud fra det noget indskrænkede og 

endimensionelle historiesyn, de har, nemlig at der er konflikten mellem islam og islamisterne på den ene side og alle andre

på den anden side. Derfor bliver det det spørgsmål, der bliver rejst, og i den forbindelse vil vi fra Enhedslistens side gerne 

sige, at vi jo går ind for adskillelse mellem stat og religion - også i Danmark - og vi går ind for, at politik skal ske i en 

sekulær fase, men det har jo aldrig været det, der har været kriteriet for at blive medlem af EU. Den socialdemokratiske 

ordfører nævnte jo på eksemplarisk vis, hvordan Irland ikke ville have haft en chance ud fra de kriterier.

De, der kan huske historien, vil jo også vide, at hr. Søren Krarup, inden han opdagede muslimerne, førte lange kampe mod 

den katolske kirkes indflydelse i Europa og så EU som papisternes, altså pavens, redskab til at undertrykke den lutherske 

kristendom og den sande danskhed, så han var opmærksom på den katolske fare dengang. Men pointen er, at det aldrig 

har været det, der har været kriteriet. Derfor er kriteriet, at vi skal sikre, at demokratiets spilleregler overholdes, at 

menneskerettighederne sikres, og at der ikke er nogen, som bruger undertrykkende metoder til at sikre noget, vi hævder er 

godt.

Enhedslisten er ikke et øjeblik i tvivl om, at det er bedre, at det tyrkiske folk selv træffer beslutninger om, hvordan de skal 

indrette deres land, end at det er den tyrkiske hær, der beslutter det. Enhedslisten er derfor heller ikke i tvivl om, at den 

udemokratiske forfatning, som man fik i Tyrkiet i 1982, og som man er i færd med at afvikle, og som åbenbart fører til den 

paradoksale situation, at et parti, som har stor opbakning i befolkningen, er i strid med grundloven, måske mere er et 

udtryk for, at man har haft en udemokratisk grundlov, end det er udtryk for noget som helst andet.

Så Enhedslistens udgangspunkt er altså, at denne sag skal behandles, som når et hvilken som helst andet land ønsker at 

blive optaget i EU. Derfor kan vi ikke stemme for det forslag, som flertallet har fremsat, fordi man her indfører en særlig 

bestemmelse, som er målrettet på Tyrkiet, nemlig den, at det også skal passe ind i EU's kram, hvis man skal have Tyrkiet 

med ind, og det kan vi ikke støtte. Så vi vil stemme imod det forslag til vedtagelse. Vi ville, hvis det skulle ske, også 

stemme imod det forslag til vedtagelse, der er kommet fra Dansk Folkeparti.
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Kl.14:18  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er vi nået til, at udenrigsministeren har mulighed for at forklare, hvad udenrigsministeren mener om det her forslag.
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Kl.14:19  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Nej, det er ikke rigtigt, hr. formand. Jeg har allerede sagt, hvad jeg mener om det. Det skete før frokost. (Den fg. formand 

(Bent Bøgsted: Det er så i orden). Udenrigsministeren har nu mulighed for at svare på og komme med bemærkninger til 

nogle af de ting, der er sagt i dag. Tak, hr. formand, fordi jeg må det. Jeg ved godt, der har været lidt uro, som vi alle 

beklager.

Jeg vil naturligvis tage fat i det, hr. Morten Messerschmidt sagde. Ellers ville han også blive ked af det, for det er hr. Morten 

Messerschmidts dag, og jeg ønsker hr. Morten Messerschmidt tillykke med, at han har afleveret sit speciale. Så må vi 

håbe, at det bliver anerkendt og godkendt. Det er jo så det, det drejer sig om.

Men hans speciale i dag har jeg i hvert fald ikke godkendt. Han startede jo med historisk fusk, som han var dumpet på, hvis

han havde været historiker. Det er han jo så ikke, han er jurist, og de skal ikke nødvendigvis kunne historien. Hr. Morten 

Messerschmidt startede med Chamberlain og sammenlignede mig med Chamberlain - og det var selvfølgelig ikke venligt 

ment, det var faktisk meget uvenligt ment - og sagde, at mit forhold til Tyrkiet skulle være lige så naivt som Chamberlains 

forhold til Hitler. Men jeg vil sige til hr. Morten Messerschmidt, at hvis der nu havde været stillet krav om, at Hitler skulle 

opfylde 35 kapitler, før man kunne tale mere med ham, så tror jeg ikke, der var kommet nogen anden verdenskrig. Derfor 

var det ikke noget særlig godt billede, for vi har fået EU i mellemtiden, som har været den store fredsskaber i Europa, og 

det vil sige, at det havde været rigtig, rigtig godt, hvis Chamberlain havde stillet krav om 35 kapitler. Det gjorde han ikke, vi 

havde ikke EU, men vi stiller krav om 35 kapitler.

Så jeg synes, at det var et meget, meget dårligt billede, som til gengæld viser, hvad hr. Morten Messerschmidt jo ikke var 

interesseret i at vise, nemlig at EU har en meget stor betydning for fredsskabelsen, stabiliteten og den demokratiske 

udvikling i Europa. Og på den måde kom hr. Messerschmidt så til at dumpe i historie, mens jeg fik anledning til at forklare, 

at de 35 kapitler, som Tyrkiet skal opfylde, jo vil bringe os uden for en sådan situation og sammenligning, som hr. Morten 

Messerschmidt uvenligt kom med.

Så kom hr. Morten Messerschmidt også med en masse påstande, og jeg vil ikke tage fat i dem alle sammen, men bare 

gøre opmærksom på - som jeg også før har sagt til hr. Morten Messerschmidt, og vi har også haft den debat før, men det 

har han åbenbart glemt, og derfor vil jeg godt hjælpe hr. Morten Messerschmidt igen, for jeg vil altid gerne hjælpe en 

begavet ung mand til at blive endnu mere begavet - at hovedtørklædeforbuddet ikke blev indført af Atatürk. Så vidt jeg 

husker, blev det faktisk indført af generalerne i 1970'erne, og domstolene har altså fastholdt det.

Det er jo ret vigtigt, at domstolene har fastholdt det, og det viser også magtens tredeling. Når et politisk parti går ind for 

noget andet og får vedtaget noget, som domstolene så siger ikke er i overensstemmelse med forfatningen, har vi jo faktisk 

noget af det, vi prøver at belære verden om, nemlig magtens tredeling og den uafhængige retsinstans. Og jeg ved, at hr. 

Morten Messerschmidt som jurist jo må være meget optaget af magtens tredeling og præcis også domstolenes 

uafhængighed. Og det viste denne sag jo. Et politisk parti har jo lov til at arbejde for sit program, men så er det altså 

afgørende, at man har en domstol, som kan sige: Ja, det er godt nok, men det er i modstrid med forfatningen - og som så 

kan ophæve det, som måtte være blevet vedtaget politisk. Så det synes jeg også var meget godt lige at få præciseret over 

for hr. Morten Messerschmidt.

Så bliver der også pludselig brugt det, at nogle regioner og nogle områder i Tyrkiet har indført alkoholforbud. Jo, men da jeg 

i 1960'erne holdt sommerferie i Vestjylland, var der faktisk alkoholforbud i flere af kommunerne, og det, man solgte på 

kroen, var varme pølser og varm kaffe. Men det betød jo ikke, at kommunerne i Vestjylland var islamistiske; de var 

indremissionske. Kaj Munk, som jeg ved hr. Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti jo selvfølgelig respekterer højt, var

meget imod, at der skulle indføres alkohol i Vedersø. Så det behøver jo altså ikke nødvendigvis være islamistisk. Og noget,

man selv kan vedtage i de forskellige regioner og kommuner, er jo altså, hvilket forhold man vil have til alkohol - sådan som 

man har kunnet i Danmark.

Jeg vil godt lige forholde mig til det med folkeafstemning, som skal være det store shownummer. Det er jeg helt sikker på 

at det bliver her bagefter, og hr. Martin Henriksen skal nok hjælpe med det. Uanset hvad de herrer mener, er der ikke ret 

mange af dem, der kommer til at trykke på knappen, når man skal afgøre, om Tyrkiet skal være medlem af EU eller ej. Hr. 

Morten Messerschmidt kan være vendt tilbage fra Europa-Parlamentet, det er der mulighed for, men der er ikke ret mange, 

der sidder her i salen, der vil have mulighed for det. Derfor er det egentlig ret ligegyldigt, hvad folketingsmedlemmerne her i 

salen mener, med hensyn til om der skal være folkeafstemning eller ej, og hvilke løfter de giver, for de kommer ikke til at 

afgøre det. Det gør det Folketing, der sidder og skal tage stilling til, om Tyrkiet kan blive medlem af EU, og det Folketing 

sidder mange folketingsvalg ude i fremtiden. Derfor er det en fuldstændig gratis omgang. Hvis man lover folkeafstemning, er 

der ingen, der siger, at det bliver holdt af de politikere, der sidder om 20 år; hvis man siger nej til folkeafstemning, er det 

overhovedet ikke sikkert, at de politikere, der sidder om 20 år, ikke indfører folkeafstemning. Så det er en fuldstændig gratis

omgang.

Så vil jeg sige principielt, at Tyrkiet jo i alle sammenhænge er blevet accepteret som et europæisk land, og det kan man 

diskutere geografisk osv., men det er de accepteret som. De er medlemmer af Europarådet, de er medlemmer af alle 

europæiske forsamlinger. Så den diskussion er jo taget for lang tid siden. Det var også tilbage i 1960'erne, at man 

accepterede, at Tyrkiet kunne blive medlem af EU. Så har der været forskellige faser, og så kom så beslutningen i 1962 

om, at man without delay, altså uden forsinkelse, skulle optage forhandlingerne med dem.

Men de er ikke kommet ret langt. Der er 35 kapitler, og man har nået et eller to, otte er frosset ned på grund af 

Ankaraprotokollen, som vi har diskuteret tidligere i dag, så det er altså en lang proces, som kræver, at Tyrkiet lever op til 

alle de betingelser, vi har i EU, for et demokratisk samfund med magtens tredeling og en social markedsøkonomi. Alt det 

skal opfyldes.

Jeg vil godt sige til Dansk Folkeparti, at jeg til fulde respekterer alle Dansk Folkepartis indvendinger. Det gør vi alle 

sammen. Der er meget at indvende. Men pointen er jo bare, at de indvendinger er vi enige om, og hvis Tyrkiet får rettet sig 

på alle disse områder, som der er tale om, så opfylder de jo betingelserne for at blive et europæisk land og for at blive 

medlemmer af EU, hvis EU - og det er ikke noget nyt krav, som Enhedslisten sagde, i forbindelse med Tyrkiet - er i stand 

til at optage. Det gælder hele udvidelsesfeltet. Der kan ikke blive optaget nogen i EU i fremtiden. Vi vurderede det i øvrigt 

også i forbindelse med 2002- og 2004-udvidelsen. Der blev der jo også lavet en vurdering af, om EU ville kunne kapere så 

mange nye medlemmer.

Så derfor kan Enhedslisten såmænd godt stemme for forslaget, for det er ikke et forslag til vedtagelse specielt møntet på 

Tyrkiet, medmindre jeg har misforstået hr. Per Clausen. Det er ikke specielt møntet på Tyrkiet, det er møntet på, at EU 

selvfølgelig også skal være i stand til at optage. Jeg har før brugt billedet i Folketingssalen, at det jo ikke kan nytte noget, 

at man har en redningsbåd, hvis den er fyldt, og der så kommer ti andre og springer i redningsbåden for at blive reddet, 

hvorefter båden synker, således at alle går ned.

Det er det, der har været tale om, nemlig at EU også skal være stand til at holde båden flydende og ikke pludselig komme 

en situation, hvor båden kæntrer og går ned, fordi der kommer for mange i, som man ikke kan ro med om bord.

Så til sidst det geostrategiske - og det har jeg også sagt mange gange: Hvis Tyrkiet vælger den europæiske vej, er der 

altså et nyt Tyrkiet til den tid. Så er Europa er blevet styrket - det kan vi også se med udvidelsen med de 12 - så er EU 

blevet væsentligt styrket, og der er kommet større stabilitet i Europa. Og med hensyn til risikoen for islamisme, som hr. 

Søren Krarup, tror jeg det var, jo har helt ret i eksisterer - vi er jo slet ikke uenige om, at den eksisterer - vil jeg da hellere 

sige: Lad os nu få fjernet risikoen for islamisme og få en kraftigere europæisering, for hvis vi skal se geostrategisk på det, 

og det betyder altså at se på, hvordan den politiske sikkerhedsmæssige strategi kan være i fremtiden, hvordan den 

strategiske situation kan være i fremtiden, vil jeg da meget hellere have et europæisk Tyrkiet end et islamistisk Tyrkiet.

Skal jeg så nu vælge at skubbe Tyrkiet fra mig og så sige, at vi alligevel har opgivet de her islamister? Ja, så har vi da ikke 

fået styrket Europa. Eller skal vi hellere gå den modsatte vej og sige: Jamen når tyrkerne selv siden Atatürk har ønsket at 

komme tættere til Europa og ønsker at opfylde alle betingelserne, er det så ikke bedre, at vi, den dag de gør det, har fået 

dem europæiserede i stedet for at have fået dem islamiserede?

Det er da et ansvar over for kommende generationer, som dette Folketing kan påtage sig. Vi kan jo ikke påtage os det med

folkeafstemning eller ikke folkeafstemning, for det har vi ikke noget at gøre med, men vi kan påtage os nu, om vi ønsker at 

skubbe Tyrkiet i en islamistisk retning eller i en europæisk retning. Jeg vælger den europæiske. Og det er derfor, at jeg 

afviser hr. Morten Messerschmidts forslag til vedtagelse og synes, at vores eget er ganske godt og fornuftigt.
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Kl.14:27  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Det har alligevel medført et par bemærkninger, først fra hr. Kamal Qureshi.
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Kl.14:27  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

Tak. Jeg vil godt følge lidt op på udenrigsministerens spor. Jeg har læst i metroXpress i dag, at hvis tyrkerne ikke støtter 

statsministerens kandidatur til posten som NATO's generalsekretær, smadrer de deres chancer for at komme med i EU. 

Så jeg vil egentlig gerne spørge udenrigsministeren: Det kan vel ikke være sådan nogle ting, der skal afgøre det? Det er vel 

demokratiet, og det er vel menneskerettighederne, og det er vel Københavnskriterierne, som er afgørende for, hvorvidt 

Tyrkiet kan komme ind i EU eller ej.

Jeg spørger selvfølgelig lidt polemisk, fordi jeg jo simpelt hen synes, det må forvirre befolkningen, når det indtryk gives, at 

det sådan er alle mulige mærkelige ting, der skal være afgørende for, hvorvidt Tyrkiet kan blive optaget i EU eller ej, altså at

det oven i købet er, hvorvidt de nu kan støtte statsministerens kandidatur til posten som NATO's generalsekretær, og ikke, 

som vi netop her har slået fast flere gange, at det altså er, hvorvidt Tyrkiet kan leve op til Københavnskriterierne, hvorvidt 

Tyrkiet kan leve op til det, der diskuteres om menneskerettigheder og kvinders rettigheder og nogle af de udviklingstrin, 

som flere af partierne her har talt om.
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Kl.14:29  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Udenrigsministeren.
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Kl.14:29  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Det er jeg fuldstændig enig med hr. Qureshi i.
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Kl.14:29  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Søren Krarup.
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Kl.14:29  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg hørte, at udenrigsministeren dumpede hr. Morten Messerschmidt i historie. Ja, nu får jeg lyst til at dumpe 

udenrigsministeren.

Chamberlain var den, der opsøgte Hitler. Hitler ønskede ikke at modtage ham; Hitler var helst fri for det. Hitler var senere 

vred over, at han var blevet forhindret i at få startet krigen på et tidspunkt, hvor han selv ønskede det, fordi Chamberlain løb 

ham på dørene. Og det vil sige, at der heller ikke fra Chamberlains side har været det ringeste håb om, at han kunne ændre

Hitler. Hitler var simpelt hen massiv og ville have den krig for enhver pris. Hitler var totalitær, og det er måske, fordi vi har at 

gøre med et totalitært system i islam, som gør, at Tyrkiet heller ikke er nem at flytte.

Jeg har andetsteds citeret Karen Blixen, der nævner, at skal hun finde en parallel til nazismen - det skriver hun i 1940 - så 

ved hun ikke noget bedre end den unge islamisme, og det er jo, fordi det er to af samme støbning.

Dermed er jo sagt, at enhver tro på, at man kan omvende, at man kan europæisere Tyrkiet som et muslimsk land, i hvilket 

98 pct. er muslimer, er fuldstændig uhistorisk.
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Kl.14:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Udenrigsministeren.
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Kl.14:30  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Altså, nu må jeg lige anfægte hr. Søren Krarups manglende litterære viden. Jeg vil anfægte hr. Søren Krarups manglende 

litterære viden. Karen Blixen skrev desværre nogle meget dårlige artikler, som hr. Søren Krarup nævner, »Breve fra et land i

krig«, hvor hun desværre - hvad der senere er blevet beklaget fra hendes side - kom til at være alt for venlig over for 

Nazityskland. Så hr. Søren Krarup har faktisk ikke fattet ret meget, for det var faktisk venligt ment fra Karen Blixens side. 

Hun har sympati og en vis beundring for den kraft, der ligger i Nazityskland i 1940 i Berlin i »Breve fra et land i krig«. Så 

derfor synes jeg faktisk, det var lidt uheldigt. Så kan vi diskutere udlægningen. Men det er den udlægning, der er den 

almindelige af Blixens »Breve fra et land i krig«. Så det er faktisk stort set misbrug af Karen Blixen.

Hvad Chamberlain angår, var det, hr. Søren Krarup sagde, jo for så vidt fra en diskussion med hr. Morten Messerschmidt. 

For pointen var jo, at hr. Morten Messerschmidt stod og sagde, at jeg stod der og viftede med et blad og troede, at jeg 

havde fået fred med Tyrkiet, som Chamberlain mente, at han havde fået det det Tyskland. Så tag nu den diskussion selv 

med hr. Morten Messerschmidt. For det var hr. Morten Messerschmidt, jeg svarede, og der siger jeg, at hvis der havde 

været 35 kapitler, Hitler skulle opfylde, så havde vi ikke haft anden verdenskrig.
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Kl.14:31  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Søren Krarup.
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Kl.14:31  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg er ked af, at jeg må sige til udenrigsministeren, at han er en dårlig litteraturlæser. De artikler, som Karen Blixen skriver 

i april 1940, og som skulle have været offentliggjort den 10. april 1940, blev det af en eller anden grund ikke. De er 

fremragende, præcise og meget historisk korrekte i deres skildring af nazismen, også i dens parallelitet med islam. Så den

litteraturlæsning holder ikke.

Jeg synes altså, det skal understreges, at når udenrigsministeren i dag taler om at europæisere Tyrkiet, og bl.a. i den, skal

vi sige overtroiske tanke tager til Durban II, så er og bliver det ikke blot en litteraturhistorisk, men også en europæisk-

historisk misforståelse, at man kan omvende et totalitært styre. Det kan man ikke.
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Kl.14:32  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Udenrigsministeren.
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Kl.14:32  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Ja, det er da ellers lykkedes mange steder. Historien stod ikke fast i år 700. Det ved jeg godt islamisternes ekstremister 

ønsker, men den har faktisk bevæget sig siden. Der er mange totalitære regimer, der er blevet demokratiseret. Atatürk, 

som Dansk Folkeparti går så kraftigt ind for, havde ikke noget demokrati. Tyrkiet er altså et land med frie valg.

Vi kan tage andre lande, og for nu at blive i det islamiske område vil jeg sige, at Senegal er anerkendt som et land med frie 

og fair valg, men der er befolkningen altså muslimsk. Tag Indonesien, der er anerkendt som et frit og fair demokrati, og som

har verdens næststørste muslimske befolkning.

Så lad nu være med at forenkle det så meget. Det er slet ikke islam, vi diskuterer i dag, vi diskuterer Tyrkiet. Jeg siger 

bare, at vi vil forhindre et islamistisk Tyrkiet, vi ønsker et europæisk Tyrkiet. Og det er ikke rigtigt, at ting ikke kan forandre 

sig.
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Kl.14:33  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Jeg vil gerne lige bede om, at der bliver lidt ro. Vi er stadig væk i gang med debatten, og det er altså ikke til at høre noget 

som helst. De ærede folketingsmedlemmer kan ikke høre noget. De kan høre, hvad de selv siger, men vi kan ikke høre, 

hvad debatten går ud på. Så der skal altså være ro, så længe debatten er i gang. Værsgo, udenrigsminister.
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Kl.14:34  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Min slutpointe er kun den her, nemlig at totalitære regimer trods alt har forandret sig mange steder i historiens løb, også i 

den islamiske verden. Lad os i stedet for disse forenklinger arbejde for, at vi får demokratiseret og fremmet 

menneskerettighederne - jeg ved godt, at hr. Søren Krarup heller ikke kan lide menneskerettighederne - fremmet f.eks. 

kvindernes vilkår. Straffene for æresdrab er jo steget voldsomt i Tyrkiet i de senere år. Så der er da fremskridt, men der er 

også tilbageskridt, som jeg sagde.

Pressefriheden, som hr. Morten Messerschmidt var inde på, lader da meget tilbage at ønske, så der er jeg enig med hr. 

Morten Messerschmidt. Det eksempel med Darwin er Erdogan måske ikke skyld i, for det er der ikke noget bevis for, men 

det er da i hvert fald en dumhed, der er begået af en redaktør af en eller anden grund.

Så der er da selvfølgelig mangler, og det er forkert at forestille sig, at vi siger, der ikke er mangler. Vi siger, der er mangler, 

men vi siger bare, at de kan udbedres, og er de udbedret, så er vi i en anden situation.

Så vil jeg selvfølgelig godt beklage over for hr. Søren Krarup, for fair skal være fair. Hr. Søren Krarup taler så om en anden 

tekst fra Karen Blixen end den, jeg talte om. Jeg talte om »Breve fra et land i krig«, og det var måske fra 1939, men der var 

hun jo alt for tæt på beundring for Nazityskland. Men jeg beklager, at jeg forvekslede de to år.
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Kl.14:35  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til udenrigsministeren. Så er det hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.14:35  
Kort bemærkning

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand.

Der er grund til at beklage, at det eneste, som udenrigsministeren beklager, er de litterære ordvekslinger med hr. Søren 

Krarup, for efter denne debat burde der sådan set være en del mere at beklage, bl.a. det forhold, at udenrigsministeren 

overhovedet ikke har kredset omkring det reelle problem og det, forespørgslen egentlig handler om, nemlig hvilken 

betydning for Tyrkiets bevægelse, enten i retning mod eller bort fra EU, det har, at man bliver ved med at forhandle.

Udenrigsministeren har fuldstændig set bort fra det forhold, at man i Tyrkiet bruger de stadige krav fra EU’s side som en rød

klud i ansigtet på befolkningen, bruger dem til at skabe en stadig mere ophedet anti-EU-debat, og at Tyrkiet i kraft af den 

udvikling og i kraft af den almindelige islamisering, der pågår for tiden, rent faktisk bevæger sig i en for os, for Tyrkiet selv 

og for hele Europa aldeles uønskelig retning.

Når vi ser på, hvad der sker i øjeblikket i forhold til pressefriheden, i forhold til minoriteters rettigheder, i forhold til 

uddannelsessektoren osv. osv., er det entydigt til fordel for dem, der ønsker et Tyrkiet vendt i mellemøstlig retning, i retning 

mod islam og islamismen. Jeg tror ærlig talt, man må sige, at den udvikling får vi ikke vendt ved at blive spændt for Tyrkiets

vogn, og det er præcis det, der er tale om i øjeblikket.

Udenrigsministeren nævnte tidligere, at han var begejstret over, at Tyrkiet havde udnævnt en ny forhandler, nemlig Egemen 

Bagis. Men sagen er, at Egemen Bagis er en af stifterne af AK-partiet, hvortil Erdogan selv hører, og tidligere var medlem af

Refah Partisi, der fik sit program kendt i strid med hele det demokratiske udgangspunkt for staten Tyrkiet, en dom, der blev

bekræftet som værende i overensstemmelse med menneskerettighederne, fordi netop det at gå ind for en islamisk totalitær

stat er i strid med menneskerettighederne. Denne mand har sammen med Erdogan og Gül nu skabt et nyt parti, nemlig 

AK-partiet, som vinder stadig større sejre, og det er jo dette problem, vi burde forholde os til: Islamisterne vinder frem, og 

de, som ønsker demokratiet og ønsker den fredelige udvikling, gør det ikke, men går derimod tilbage.

Jeg tror ikke, og Dansk Folkeparti tror ikke på, at vi kan skabe en forening mellem EU og Tyrkiet ved til stadighed at sætte 

de modsætninger over for hinanden; ved hele tiden at skulle fortælle tyrkerne, hvad der er forkert, hvad der er galt, og hvad 

det er, de ikke kan finde ud af, fordi de altså kommer fra et så fundamentalt anderledes udgangspunkt end vi andre.

Det er fuldstændig rigtigt, når udenrigsministeren siger, at der f.eks. også har været alkoholforbud i den danske historie. 

Men det var jo med en helt anden motivation, en helt anden historisk baggrund. Alt imens det, vi taler om her, er et politisk 

ønske om at inkorporere religion i politik, havde det, udenrigsministeren talte om med Kaj Munk og Vedersø, jo en helt 

anden sammenhæng. Det handlede om mindre, religiøse grupper, hvor man ikke indblandede det politiske som sådan.

Det samme kan gøre sig gældende med hensyn til hovedtørklædeforbuddet, og her er det jo rigtigt, at domstolene reddede 

ophævelsen af forbuddet fra at blive gennemført. Men det fritager jo ikke regeringen for at have det samme ønske. AK-

regeringen ønskede at ophæve forbuddet, og AK-regeringen ønskede tidligere at gøre det til en straffelovovertrædelse at 

være utro osv.

Alle disse ting blev selvfølgelig ikke gennemført, fordi forfatningen stadig forsvarer de demokratiske og sekulære principper, 

og det er jo fremragende eksempler på, hvad det er for en regering, vi har med at gøre; hvad det er for en regering, EU og 

udenrigsministeren forhandler med. Det er ikke en regering, der vil demokratiet, det er en regering, der vil islamisternes 

linje.

Det er derfor, man kun kan gøre én ting, hvis man vil forbrødring mellem EU og Tyrkiet. Det er at høre op med at forsøge det

umulige, nemlig foreningen af de uforenelige størrelser, og sige til tyrkerne: Vi skal være venner, vi skal være kollegaer og 

samarbejdspartnere i de organer, hvor det fungerer - NATO, Europarådet, OSCE osv., som udenrigsministeren selv har 

nævnt - men ikke i EU, der er så forpligtende, og hvor det ganske enkelt ikke kan lade sig gøre. 
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Kl.14:39  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren.

Der er ikke flere, der har bedt om ordet. Derfor kan vi begynde afstemningen, og det ser ud til, at alle, der skal stemme, er 

kommet til stede.
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Kl.14:40  
Kort bemærkning

Afstemning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der stemmes om forslag til vedtagelse nr. V 49 af Michael Aastrup Jensen (V), Yildiz Akdogan (S), Hanne Agersnap (SF), 

Helle Sjelle (KF), Niels Helveg Petersen (RV) og Villum Christensen (LA), og der kan stemmes.

Afstemningen slutter.

For stemte: 89 (V, S, SF, KF, RV og LA), imod stemte: 18 (DF og EL), hverken for eller imod stemte: 0.

Hermed er forslaget vedtaget.

Herefter er forslag til vedtagelse nr. V 48 af Morten Messerschmidt (DF) bortfaldet.

Hermed er forespørgslen afsluttet.
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Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.14:03  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg skal bare forstå det helt rigtigt. Når AKP, altså regeringspartiet, får dom fra den tyrkiske forfatningsdomstol for at være 

islamistisk, og når dette islamistiske parti, som altså indskrænker minoriteters rettigheder, indskrænker kvinders 

rettigheder, sætter begrænsninger i næringsdrivendes mulighed for f.eks. at sælge alkohol osv. og altså gennemfører et 

islamisk program, får stadig større opbakning i befolkningen, er det en god, sund og demokratisk udvikling?
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Kl.14:03  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:03  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Det har jeg ikke sagt noget som helst om. Men det, som jeg mener man skal lægge mærke til, er, at oppositionen til 

regeringspartiet jo er en meget splittet opposition, som består af mange forskellige grupper. Den består af kemalister, den 

består også af meget konservative islamistiske kredse, som er imod den modernisering, der rent faktisk sker i det tyrkiske 

samfund i dag. Så styrken for regeringspartiet er ikke først og fremmest, at det er et parti, der er islamisk og bekender sig 

til det, men at det også er et parti, der forsøger at modernisere Tyrkiet.
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Kl.14:04  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe.

  

106

Kl.14:04  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Hr. Niels Helveg Petersen finder mig historieløs, fordi jeg sagde, at historien går ufattelig langsomt. Nu er der jo forskel på 

historie og historie.

Der er jo krusningerne på vandoverfladen. Alt det, hr. Niels Helveg Petersen ser i dagens tv-avis, og det, han hører, når han 

går hen til frisøren for at blive klippet, er krusningerne. Så er der de store, store langsomme bevægelser. Jeg nævnte som 

eksempel, at Muhammed er halvandet tusind år gammel, at islam stort set ikke har bevæget sig, siden islam er noget af 

det mest ubevægelige, der findes. Dog kom der så et tilbageslag i Tyrkiet i 1920'erne under Kemal Atatürk.

Nu er det så igen på vej den anden vej, hvilket vel i og for sig kun er et vidnesbyrd om, at Kemal Atatürks reformer egentlig 

ikke var noget, der havde folkesjælen med sig. Man kan ikke, som han troede, sådan rive sjælen ud af et folk, og det viser 

sig altså nu. Så nu bevæger det sig i den urgamle retning. Det var den historie, den store historie, den gamle historie, den 

langsomme historie, der går så tilpas sindigt.
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Kl.14:06  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:06  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg takker så for erkendelsen af, at udviklingen i Europa omkring udvidelsen af EU og NATO siden 1990 altså er gået 

meget hurtigt. Det er vi så enige om, sådan må jeg forstå indlægget. Hvad de lange bevægelser angår, tror jeg, at det, der 

sker i Tyrkiet i dag, ikke mindst på det økonomiske område, hvor der er en meget stærk modernisering i gang, er noget af 

det, der flytter Tyrkiet og flytter opfattelserne i Tyrkiet. Det er min vurdering.
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Kl.14:06  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.14:06  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jeg begriber det simpelt hen ikke. Hvad er det for nogen opfattelser i Tyrkiet, der flytter sig i en i hr. Niels Helvegs øjne 

ønskelig retning? Har hr. Niels Helveg ikke opdaget, at Tyrkiet er undervejs til, i endnu højere grad end det nogen sinde har 

været, at blive en islamisk betonstat. Må jeg stille det spørgsmål, som jeg stillede til hr. Michael Aastrup Jensen: Hvad er 

det for en tidshorisont, hr. Niels Helveg arbejder med? Er det i løbet af 30, 100, 200, 300 år, at der er mulighed for, at 

Tyrkiet opfylder Københavnskriterierne?
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Kl.14:07  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Jeg skal lige gøre hr. Jesper Langballe opmærksom på, at når man tiltaler ordføreren, er det med ordføreren eller hr. Niels 

Helveg Petersen. Man skal bruge hele navnet og ikke kun for- og mellemnavn. (Jesper Langballe (DF): Tak for det). 

Ordføreren.
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Kl.14:08  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Tak hr. formand. Jeg skulle lige huske, hvad der egentlig blev spurgt om, og nu tror jeg, at jeg har det.

Jeg mener, at der sker store forandringer i Tyrkiet, og har været slået af, hvor store forandringer der faktisk sker. Det er et 

samfund under modernisering, og forestillingen om, at al islam er ens, er efter min mening forkert. Der er en afgrund til 

forskel på den demokratiske regering, vi har i Tyrkiet, og så præsteskabet i Iran f.eks. Selv om de ligger i nærheden af 

hinanden og de begge er muslimske lande, er der jo kæmpe, kæmpe forskel. Det tåler ikke sammenligning, og derfor bør 

man nuancere sin vurdering af disse forhold.
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Kl.14:09  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ja tak, og så er der en kort bemærkning fra hr. Søren Krarup.
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Kl.14:09  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg vil godt knytte noget til det, som hr. Niels Helveg Petersen sagde til sidst til hr. Jesper Langballe, hvor han sagde, at 

der er en afgrund til forskel inden for islam i forskellige lande. Så får jeg lyst til at gentage det spørgsmål, jeg stillede 

Radikal Ungdom i søndags, hvor jeg havde fornøjelsen at diskutere med hr. Morten Helveg Petersen om dansk 

forsvarspolitik. Til et spørgsmål fra Radikal Ungdom vedrørende muligheden for at skabe et demokrati i Afghanistan, spurgte

jeg netop - jeg har nævnt det tidligere i dag - om der findes noget muslimsk demokrati i verden? 
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Kl.14:09  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:10  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg tror ikke, der findes et demokrati i et muslimsk land, som jeg sådan uden videre ville kalde demokratisk. Det mener jeg

ikke. Men jeg tror, at man er nødt til samtidig at sige, at når tyrkerne går til valg, er det demokratiske valg. Det en 

demokratisk proces, der fører til udpegelsen af deres regering.

Men så er der jo en række træk i det tyrkiske samfund, som jeg er kritisk over for. Jeg er i øvrigt også meget kritisk over for

den massive og helt overdrevent store militære tilstedeværelse, tyrkerne har på det nordlige Cypern. Det er der ingen grund 

til ikke at være kritisk over for, så det er ikke, fordi der ikke er kritikpunkter, men man må erkende, at der holdes valg, som 

er demokratiske, og der udpeges en regering, som er i overensstemmelse med valgets resultat.
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Kl.14:10  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Søren Krarup.
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Kl.14:10  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Det helt elementære er jo, at der ikke kan være demokrati, hvor der er en hellig lov, som omstøder folkets beslutninger. Og 

sådan er det i islam. Nu forlanger jeg ikke, at hr. Niels Helveg Petersen skal have dybt kendskab til kirkehistorie, til teologi,

men det er faktisk det, der er kernen i sagen. Der er ikke mulighed for et demokrati, hvor de hellige love skal bestemme og 

det er præsterne, der giver loven.

Men jeg vil godt stille hr. Niels Helveg Petersen et spørgsmål. Han nævnede før, at det i Tyrkiet er spørgsmålet om 

fremskridt eller tilbagegang. Hvis det er sådan, at demokratiet går frem, det vil sige, at folkets flertal får sin vilje, så bliver 

landet jo totalt islamisk, for 98 pct. af tyrkerne er muslimer. Hvis det bliver sådan, at militærdiktaturet beholder magten, 

undertrykkes befolkningen, men så får man måske lidt mere i retning af det, man kalder en sekulær stat. Hvad er egentlig 

fremskridt for demokratiet? Er det et fremskridt for demokratiet, at de 98 pct. undertrykkes, og hr. Erdogans døtre må 

sendes til USA for at kunne bære tørklæde under deres uddannelse, eller er det et fremskridt for demokratiet, at 

militærdiktaturet hersker?
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Kl.14:12  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:12  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Den grundlæggende præmis for spørgsmålet forstår jeg ikke og anerkender jeg ikke. De love, der gælder i Tyrkiet, er de 

love, der vedtages af et demokratisk valgt parlament, som har en regering, som er i overensstemmelse med parlamentets 

flertal. Sådan bliver lovgivning til i Tyrkiet, og det er jo netop også derfor, at det giver mening for vestlige regeringer at lægge 

pres på den tyrkiske regering for at opfylde Københavnskriterierne og for at gøre fremskridt i demokratisk henseende.
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Kl.14:12  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Næste ordfører er hr. Per Clausen fra Enhedslisten.
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122

Kl.14:13  
Ordfører

(Ordfører)

Per Clausen (EL):

På mange områder er den her debat jo i grunden forholdsvis enkel, selv om man ikke skulle tro det, når man hører den. 

Man kunne vel opsummere det meget kort: Tyrkiet er et land som alle andre. Tyrkiet skal leve op til de krav om 

menneskerettigheder og demokrati, som alle andre lande skal leve op til, for at blive medlem af EU. I den forbindelse er det 

jo vigtigt, at det er det tyrkiske folk, der bestemmer, og at den endelige beslutning om, hvorvidt Tyrkiet skal være fuldgyldigt

medlem af EU, træffes af det tyrkiske folk på en demokratisk måde.

Enhedslisten har den opfattelse, at det bør ske efter en folkeafstemning i Tyrkiet. Det bestemmer vi ikke, men det er det 

synspunkt, vi har. Det er jo ikke, fordi Enhedslisten kan anbefale Tyrkiet at blive medlem af EU. Jeg har meget svært ved at

anbefale et medlemskab af en institution, en klub, som jeg selv og Enhedslisten opfatter som værende ekstremt 

udemokratisk, og en institution, som fungerer alt for meget på pengenes og de store selskabers præmisser. Men det er 

hverken Enhedslisten eller Folketingets flertal, som bør afgøre, om Tyrkiet kan blive medlem af EU. Det, vi kan gøre, er at 

opstille de kriterier, der skal opfyldes. Hvis de opfyldes og Tyrkiet selv på demokratisk vis bestemmer det, skal Tyrkiet 

selvfølgelig kunne være medlem af EU, fordi Tyrkiet er et land som alle andre lande.

Det ændrer selvfølgelig ikke noget ved, at Tyrkiet også er et helt specielt land. Det er et land, som har nogle særlige 

karaktertræk, ligesom alle andre lande har. Derfor er der stadig væk en række grunde til, at Enhedslisten ikke mener, at 

Tyrkiet, hvad enten de måtte ønske det eller ikke ønske det, har mulighed for at blive optaget i EU. Der er to vigtige ting, 

som vi vil fremhæve. Det første er menneskerettighedsspørgsmålet, herunder selvfølgelig undertrykkelsen af kurderne, men 

også menneskerettighedsspørgsmål på en lang række andre områder. Der er tilstandene i Tyrkiet ikke tilfredsstillende. 

Som Socialdemokraternes ordfører ganske rigtigt påpegede, er der sket store og væsentlige fremskridt i forhold til den 

kurdiske befolkning, og der tegner sig nu et billede af, at der måske kan indgås en fredsaftale mellem repræsentanter fra 

den kurdiske befolkning og Tyrkiet til glæde og gavn for såvel den tyrkiske befolkning som den kurdiske befolkning. På 

trods af at der måske tegner sig sådan et billede, ændrer det ikke noget ved, at vi skal fastholde vores kritik af den måde, 

Tyrkiet fortsat undertrykker kurdere og det kurdiske folk på. Men her er der sket fremskridt.

Det andet, som Enhedslisten også lagde meget vægt på, da vi diskuterede det her i Folketingssalen sidste gang, var den 

tyrkiske hærs mulighed for at sætte demokratiet ud af kraft. Også her må vi konstatere, at der er sket fremskridt. Fra at 

den tyrkiske hær sådan pr. definition havde mulighed for at gå ind og træffe afgørelser om, hvorvidt noget var i 

overensstemmelse med folkeånden, og om, hvad der var den sande sekulære tyrkiske interesse, kan vi jo i dag konstatere,

at der faktisk er sket fremskridt i demokratisk retning.

Det fører os så til den debat, som Dansk Folkeparti helst vil føre, og som de gør ud fra det noget indskrænkede og 

endimensionelle historiesyn, de har, nemlig at der er konflikten mellem islam og islamisterne på den ene side og alle andre

på den anden side. Derfor bliver det det spørgsmål, der bliver rejst, og i den forbindelse vil vi fra Enhedslistens side gerne 

sige, at vi jo går ind for adskillelse mellem stat og religion - også i Danmark - og vi går ind for, at politik skal ske i en 

sekulær fase, men det har jo aldrig været det, der har været kriteriet for at blive medlem af EU. Den socialdemokratiske 

ordfører nævnte jo på eksemplarisk vis, hvordan Irland ikke ville have haft en chance ud fra de kriterier.

De, der kan huske historien, vil jo også vide, at hr. Søren Krarup, inden han opdagede muslimerne, førte lange kampe mod 

den katolske kirkes indflydelse i Europa og så EU som papisternes, altså pavens, redskab til at undertrykke den lutherske 

kristendom og den sande danskhed, så han var opmærksom på den katolske fare dengang. Men pointen er, at det aldrig 

har været det, der har været kriteriet. Derfor er kriteriet, at vi skal sikre, at demokratiets spilleregler overholdes, at 

menneskerettighederne sikres, og at der ikke er nogen, som bruger undertrykkende metoder til at sikre noget, vi hævder er 

godt.

Enhedslisten er ikke et øjeblik i tvivl om, at det er bedre, at det tyrkiske folk selv træffer beslutninger om, hvordan de skal 

indrette deres land, end at det er den tyrkiske hær, der beslutter det. Enhedslisten er derfor heller ikke i tvivl om, at den 

udemokratiske forfatning, som man fik i Tyrkiet i 1982, og som man er i færd med at afvikle, og som åbenbart fører til den 

paradoksale situation, at et parti, som har stor opbakning i befolkningen, er i strid med grundloven, måske mere er et 

udtryk for, at man har haft en udemokratisk grundlov, end det er udtryk for noget som helst andet.

Så Enhedslistens udgangspunkt er altså, at denne sag skal behandles, som når et hvilken som helst andet land ønsker at 

blive optaget i EU. Derfor kan vi ikke stemme for det forslag, som flertallet har fremsat, fordi man her indfører en særlig 

bestemmelse, som er målrettet på Tyrkiet, nemlig den, at det også skal passe ind i EU's kram, hvis man skal have Tyrkiet 

med ind, og det kan vi ikke støtte. Så vi vil stemme imod det forslag til vedtagelse. Vi ville, hvis det skulle ske, også 

stemme imod det forslag til vedtagelse, der er kommet fra Dansk Folkeparti.
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Kl.14:18  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er vi nået til, at udenrigsministeren har mulighed for at forklare, hvad udenrigsministeren mener om det her forslag.
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Kl.14:19  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Nej, det er ikke rigtigt, hr. formand. Jeg har allerede sagt, hvad jeg mener om det. Det skete før frokost. (Den fg. formand 

(Bent Bøgsted: Det er så i orden). Udenrigsministeren har nu mulighed for at svare på og komme med bemærkninger til 

nogle af de ting, der er sagt i dag. Tak, hr. formand, fordi jeg må det. Jeg ved godt, der har været lidt uro, som vi alle 

beklager.

Jeg vil naturligvis tage fat i det, hr. Morten Messerschmidt sagde. Ellers ville han også blive ked af det, for det er hr. Morten 

Messerschmidts dag, og jeg ønsker hr. Morten Messerschmidt tillykke med, at han har afleveret sit speciale. Så må vi 

håbe, at det bliver anerkendt og godkendt. Det er jo så det, det drejer sig om.

Men hans speciale i dag har jeg i hvert fald ikke godkendt. Han startede jo med historisk fusk, som han var dumpet på, hvis

han havde været historiker. Det er han jo så ikke, han er jurist, og de skal ikke nødvendigvis kunne historien. Hr. Morten 

Messerschmidt startede med Chamberlain og sammenlignede mig med Chamberlain - og det var selvfølgelig ikke venligt 

ment, det var faktisk meget uvenligt ment - og sagde, at mit forhold til Tyrkiet skulle være lige så naivt som Chamberlains 

forhold til Hitler. Men jeg vil sige til hr. Morten Messerschmidt, at hvis der nu havde været stillet krav om, at Hitler skulle 

opfylde 35 kapitler, før man kunne tale mere med ham, så tror jeg ikke, der var kommet nogen anden verdenskrig. Derfor 

var det ikke noget særlig godt billede, for vi har fået EU i mellemtiden, som har været den store fredsskaber i Europa, og 

det vil sige, at det havde været rigtig, rigtig godt, hvis Chamberlain havde stillet krav om 35 kapitler. Det gjorde han ikke, vi 

havde ikke EU, men vi stiller krav om 35 kapitler.

Så jeg synes, at det var et meget, meget dårligt billede, som til gengæld viser, hvad hr. Morten Messerschmidt jo ikke var 

interesseret i at vise, nemlig at EU har en meget stor betydning for fredsskabelsen, stabiliteten og den demokratiske 

udvikling i Europa. Og på den måde kom hr. Messerschmidt så til at dumpe i historie, mens jeg fik anledning til at forklare, 

at de 35 kapitler, som Tyrkiet skal opfylde, jo vil bringe os uden for en sådan situation og sammenligning, som hr. Morten 

Messerschmidt uvenligt kom med.

Så kom hr. Morten Messerschmidt også med en masse påstande, og jeg vil ikke tage fat i dem alle sammen, men bare 

gøre opmærksom på - som jeg også før har sagt til hr. Morten Messerschmidt, og vi har også haft den debat før, men det 

har han åbenbart glemt, og derfor vil jeg godt hjælpe hr. Morten Messerschmidt igen, for jeg vil altid gerne hjælpe en 

begavet ung mand til at blive endnu mere begavet - at hovedtørklædeforbuddet ikke blev indført af Atatürk. Så vidt jeg 

husker, blev det faktisk indført af generalerne i 1970'erne, og domstolene har altså fastholdt det.

Det er jo ret vigtigt, at domstolene har fastholdt det, og det viser også magtens tredeling. Når et politisk parti går ind for 

noget andet og får vedtaget noget, som domstolene så siger ikke er i overensstemmelse med forfatningen, har vi jo faktisk 

noget af det, vi prøver at belære verden om, nemlig magtens tredeling og den uafhængige retsinstans. Og jeg ved, at hr. 

Morten Messerschmidt som jurist jo må være meget optaget af magtens tredeling og præcis også domstolenes 

uafhængighed. Og det viste denne sag jo. Et politisk parti har jo lov til at arbejde for sit program, men så er det altså 

afgørende, at man har en domstol, som kan sige: Ja, det er godt nok, men det er i modstrid med forfatningen - og som så 

kan ophæve det, som måtte være blevet vedtaget politisk. Så det synes jeg også var meget godt lige at få præciseret over 

for hr. Morten Messerschmidt.

Så bliver der også pludselig brugt det, at nogle regioner og nogle områder i Tyrkiet har indført alkoholforbud. Jo, men da jeg 

i 1960'erne holdt sommerferie i Vestjylland, var der faktisk alkoholforbud i flere af kommunerne, og det, man solgte på 

kroen, var varme pølser og varm kaffe. Men det betød jo ikke, at kommunerne i Vestjylland var islamistiske; de var 

indremissionske. Kaj Munk, som jeg ved hr. Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti jo selvfølgelig respekterer højt, var

meget imod, at der skulle indføres alkohol i Vedersø. Så det behøver jo altså ikke nødvendigvis være islamistisk. Og noget,

man selv kan vedtage i de forskellige regioner og kommuner, er jo altså, hvilket forhold man vil have til alkohol - sådan som 

man har kunnet i Danmark.

Jeg vil godt lige forholde mig til det med folkeafstemning, som skal være det store shownummer. Det er jeg helt sikker på 

at det bliver her bagefter, og hr. Martin Henriksen skal nok hjælpe med det. Uanset hvad de herrer mener, er der ikke ret 

mange af dem, der kommer til at trykke på knappen, når man skal afgøre, om Tyrkiet skal være medlem af EU eller ej. Hr. 

Morten Messerschmidt kan være vendt tilbage fra Europa-Parlamentet, det er der mulighed for, men der er ikke ret mange, 

der sidder her i salen, der vil have mulighed for det. Derfor er det egentlig ret ligegyldigt, hvad folketingsmedlemmerne her i 

salen mener, med hensyn til om der skal være folkeafstemning eller ej, og hvilke løfter de giver, for de kommer ikke til at 

afgøre det. Det gør det Folketing, der sidder og skal tage stilling til, om Tyrkiet kan blive medlem af EU, og det Folketing 

sidder mange folketingsvalg ude i fremtiden. Derfor er det en fuldstændig gratis omgang. Hvis man lover folkeafstemning, er 

der ingen, der siger, at det bliver holdt af de politikere, der sidder om 20 år; hvis man siger nej til folkeafstemning, er det 

overhovedet ikke sikkert, at de politikere, der sidder om 20 år, ikke indfører folkeafstemning. Så det er en fuldstændig gratis

omgang.

Så vil jeg sige principielt, at Tyrkiet jo i alle sammenhænge er blevet accepteret som et europæisk land, og det kan man 

diskutere geografisk osv., men det er de accepteret som. De er medlemmer af Europarådet, de er medlemmer af alle 

europæiske forsamlinger. Så den diskussion er jo taget for lang tid siden. Det var også tilbage i 1960'erne, at man 

accepterede, at Tyrkiet kunne blive medlem af EU. Så har der været forskellige faser, og så kom så beslutningen i 1962 

om, at man without delay, altså uden forsinkelse, skulle optage forhandlingerne med dem.

Men de er ikke kommet ret langt. Der er 35 kapitler, og man har nået et eller to, otte er frosset ned på grund af 

Ankaraprotokollen, som vi har diskuteret tidligere i dag, så det er altså en lang proces, som kræver, at Tyrkiet lever op til 

alle de betingelser, vi har i EU, for et demokratisk samfund med magtens tredeling og en social markedsøkonomi. Alt det 

skal opfyldes.

Jeg vil godt sige til Dansk Folkeparti, at jeg til fulde respekterer alle Dansk Folkepartis indvendinger. Det gør vi alle 

sammen. Der er meget at indvende. Men pointen er jo bare, at de indvendinger er vi enige om, og hvis Tyrkiet får rettet sig 

på alle disse områder, som der er tale om, så opfylder de jo betingelserne for at blive et europæisk land og for at blive 

medlemmer af EU, hvis EU - og det er ikke noget nyt krav, som Enhedslisten sagde, i forbindelse med Tyrkiet - er i stand 

til at optage. Det gælder hele udvidelsesfeltet. Der kan ikke blive optaget nogen i EU i fremtiden. Vi vurderede det i øvrigt 

også i forbindelse med 2002- og 2004-udvidelsen. Der blev der jo også lavet en vurdering af, om EU ville kunne kapere så 

mange nye medlemmer.

Så derfor kan Enhedslisten såmænd godt stemme for forslaget, for det er ikke et forslag til vedtagelse specielt møntet på 

Tyrkiet, medmindre jeg har misforstået hr. Per Clausen. Det er ikke specielt møntet på Tyrkiet, det er møntet på, at EU 

selvfølgelig også skal være i stand til at optage. Jeg har før brugt billedet i Folketingssalen, at det jo ikke kan nytte noget, 

at man har en redningsbåd, hvis den er fyldt, og der så kommer ti andre og springer i redningsbåden for at blive reddet, 

hvorefter båden synker, således at alle går ned.

Det er det, der har været tale om, nemlig at EU også skal være stand til at holde båden flydende og ikke pludselig komme 

en situation, hvor båden kæntrer og går ned, fordi der kommer for mange i, som man ikke kan ro med om bord.

Så til sidst det geostrategiske - og det har jeg også sagt mange gange: Hvis Tyrkiet vælger den europæiske vej, er der 

altså et nyt Tyrkiet til den tid. Så er Europa er blevet styrket - det kan vi også se med udvidelsen med de 12 - så er EU 

blevet væsentligt styrket, og der er kommet større stabilitet i Europa. Og med hensyn til risikoen for islamisme, som hr. 

Søren Krarup, tror jeg det var, jo har helt ret i eksisterer - vi er jo slet ikke uenige om, at den eksisterer - vil jeg da hellere 

sige: Lad os nu få fjernet risikoen for islamisme og få en kraftigere europæisering, for hvis vi skal se geostrategisk på det, 

og det betyder altså at se på, hvordan den politiske sikkerhedsmæssige strategi kan være i fremtiden, hvordan den 

strategiske situation kan være i fremtiden, vil jeg da meget hellere have et europæisk Tyrkiet end et islamistisk Tyrkiet.

Skal jeg så nu vælge at skubbe Tyrkiet fra mig og så sige, at vi alligevel har opgivet de her islamister? Ja, så har vi da ikke 

fået styrket Europa. Eller skal vi hellere gå den modsatte vej og sige: Jamen når tyrkerne selv siden Atatürk har ønsket at 

komme tættere til Europa og ønsker at opfylde alle betingelserne, er det så ikke bedre, at vi, den dag de gør det, har fået 

dem europæiserede i stedet for at have fået dem islamiserede?

Det er da et ansvar over for kommende generationer, som dette Folketing kan påtage sig. Vi kan jo ikke påtage os det med

folkeafstemning eller ikke folkeafstemning, for det har vi ikke noget at gøre med, men vi kan påtage os nu, om vi ønsker at 

skubbe Tyrkiet i en islamistisk retning eller i en europæisk retning. Jeg vælger den europæiske. Og det er derfor, at jeg 

afviser hr. Morten Messerschmidts forslag til vedtagelse og synes, at vores eget er ganske godt og fornuftigt.
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Kl.14:27  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Det har alligevel medført et par bemærkninger, først fra hr. Kamal Qureshi.
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Kl.14:27  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

Tak. Jeg vil godt følge lidt op på udenrigsministerens spor. Jeg har læst i metroXpress i dag, at hvis tyrkerne ikke støtter 

statsministerens kandidatur til posten som NATO's generalsekretær, smadrer de deres chancer for at komme med i EU. 

Så jeg vil egentlig gerne spørge udenrigsministeren: Det kan vel ikke være sådan nogle ting, der skal afgøre det? Det er vel 

demokratiet, og det er vel menneskerettighederne, og det er vel Københavnskriterierne, som er afgørende for, hvorvidt 

Tyrkiet kan komme ind i EU eller ej.

Jeg spørger selvfølgelig lidt polemisk, fordi jeg jo simpelt hen synes, det må forvirre befolkningen, når det indtryk gives, at 

det sådan er alle mulige mærkelige ting, der skal være afgørende for, hvorvidt Tyrkiet kan blive optaget i EU eller ej, altså at

det oven i købet er, hvorvidt de nu kan støtte statsministerens kandidatur til posten som NATO's generalsekretær, og ikke, 

som vi netop her har slået fast flere gange, at det altså er, hvorvidt Tyrkiet kan leve op til Københavnskriterierne, hvorvidt 

Tyrkiet kan leve op til det, der diskuteres om menneskerettigheder og kvinders rettigheder og nogle af de udviklingstrin, 

som flere af partierne her har talt om.
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Kl.14:29  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Udenrigsministeren.
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Kl.14:29  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Det er jeg fuldstændig enig med hr. Qureshi i.
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Kl.14:29  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Søren Krarup.
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Kl.14:29  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg hørte, at udenrigsministeren dumpede hr. Morten Messerschmidt i historie. Ja, nu får jeg lyst til at dumpe 

udenrigsministeren.

Chamberlain var den, der opsøgte Hitler. Hitler ønskede ikke at modtage ham; Hitler var helst fri for det. Hitler var senere 

vred over, at han var blevet forhindret i at få startet krigen på et tidspunkt, hvor han selv ønskede det, fordi Chamberlain løb 

ham på dørene. Og det vil sige, at der heller ikke fra Chamberlains side har været det ringeste håb om, at han kunne ændre

Hitler. Hitler var simpelt hen massiv og ville have den krig for enhver pris. Hitler var totalitær, og det er måske, fordi vi har at 

gøre med et totalitært system i islam, som gør, at Tyrkiet heller ikke er nem at flytte.

Jeg har andetsteds citeret Karen Blixen, der nævner, at skal hun finde en parallel til nazismen - det skriver hun i 1940 - så 

ved hun ikke noget bedre end den unge islamisme, og det er jo, fordi det er to af samme støbning.

Dermed er jo sagt, at enhver tro på, at man kan omvende, at man kan europæisere Tyrkiet som et muslimsk land, i hvilket 

98 pct. er muslimer, er fuldstændig uhistorisk.
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Kl.14:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Udenrigsministeren.
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Kl.14:30  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Altså, nu må jeg lige anfægte hr. Søren Krarups manglende litterære viden. Jeg vil anfægte hr. Søren Krarups manglende 

litterære viden. Karen Blixen skrev desværre nogle meget dårlige artikler, som hr. Søren Krarup nævner, »Breve fra et land i

krig«, hvor hun desværre - hvad der senere er blevet beklaget fra hendes side - kom til at være alt for venlig over for 

Nazityskland. Så hr. Søren Krarup har faktisk ikke fattet ret meget, for det var faktisk venligt ment fra Karen Blixens side. 

Hun har sympati og en vis beundring for den kraft, der ligger i Nazityskland i 1940 i Berlin i »Breve fra et land i krig«. Så 

derfor synes jeg faktisk, det var lidt uheldigt. Så kan vi diskutere udlægningen. Men det er den udlægning, der er den 

almindelige af Blixens »Breve fra et land i krig«. Så det er faktisk stort set misbrug af Karen Blixen.

Hvad Chamberlain angår, var det, hr. Søren Krarup sagde, jo for så vidt fra en diskussion med hr. Morten Messerschmidt. 

For pointen var jo, at hr. Morten Messerschmidt stod og sagde, at jeg stod der og viftede med et blad og troede, at jeg 

havde fået fred med Tyrkiet, som Chamberlain mente, at han havde fået det det Tyskland. Så tag nu den diskussion selv 

med hr. Morten Messerschmidt. For det var hr. Morten Messerschmidt, jeg svarede, og der siger jeg, at hvis der havde 

været 35 kapitler, Hitler skulle opfylde, så havde vi ikke haft anden verdenskrig.
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Kl.14:31  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Søren Krarup.
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Kl.14:31  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg er ked af, at jeg må sige til udenrigsministeren, at han er en dårlig litteraturlæser. De artikler, som Karen Blixen skriver 

i april 1940, og som skulle have været offentliggjort den 10. april 1940, blev det af en eller anden grund ikke. De er 

fremragende, præcise og meget historisk korrekte i deres skildring af nazismen, også i dens parallelitet med islam. Så den

litteraturlæsning holder ikke.

Jeg synes altså, det skal understreges, at når udenrigsministeren i dag taler om at europæisere Tyrkiet, og bl.a. i den, skal

vi sige overtroiske tanke tager til Durban II, så er og bliver det ikke blot en litteraturhistorisk, men også en europæisk-

historisk misforståelse, at man kan omvende et totalitært styre. Det kan man ikke.
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Kl.14:32  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Udenrigsministeren.
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Kl.14:32  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Ja, det er da ellers lykkedes mange steder. Historien stod ikke fast i år 700. Det ved jeg godt islamisternes ekstremister 

ønsker, men den har faktisk bevæget sig siden. Der er mange totalitære regimer, der er blevet demokratiseret. Atatürk, 

som Dansk Folkeparti går så kraftigt ind for, havde ikke noget demokrati. Tyrkiet er altså et land med frie valg.

Vi kan tage andre lande, og for nu at blive i det islamiske område vil jeg sige, at Senegal er anerkendt som et land med frie 

og fair valg, men der er befolkningen altså muslimsk. Tag Indonesien, der er anerkendt som et frit og fair demokrati, og som

har verdens næststørste muslimske befolkning.

Så lad nu være med at forenkle det så meget. Det er slet ikke islam, vi diskuterer i dag, vi diskuterer Tyrkiet. Jeg siger 

bare, at vi vil forhindre et islamistisk Tyrkiet, vi ønsker et europæisk Tyrkiet. Og det er ikke rigtigt, at ting ikke kan forandre 

sig.
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Kl.14:33  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Jeg vil gerne lige bede om, at der bliver lidt ro. Vi er stadig væk i gang med debatten, og det er altså ikke til at høre noget 

som helst. De ærede folketingsmedlemmer kan ikke høre noget. De kan høre, hvad de selv siger, men vi kan ikke høre, 

hvad debatten går ud på. Så der skal altså være ro, så længe debatten er i gang. Værsgo, udenrigsminister.

  

Vis alle (2) indlæg i denne gruppe

138

Kl.14:34  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Min slutpointe er kun den her, nemlig at totalitære regimer trods alt har forandret sig mange steder i historiens løb, også i 

den islamiske verden. Lad os i stedet for disse forenklinger arbejde for, at vi får demokratiseret og fremmet 

menneskerettighederne - jeg ved godt, at hr. Søren Krarup heller ikke kan lide menneskerettighederne - fremmet f.eks. 

kvindernes vilkår. Straffene for æresdrab er jo steget voldsomt i Tyrkiet i de senere år. Så der er da fremskridt, men der er 

også tilbageskridt, som jeg sagde.

Pressefriheden, som hr. Morten Messerschmidt var inde på, lader da meget tilbage at ønske, så der er jeg enig med hr. 

Morten Messerschmidt. Det eksempel med Darwin er Erdogan måske ikke skyld i, for det er der ikke noget bevis for, men 

det er da i hvert fald en dumhed, der er begået af en redaktør af en eller anden grund.

Så der er da selvfølgelig mangler, og det er forkert at forestille sig, at vi siger, der ikke er mangler. Vi siger, der er mangler, 

men vi siger bare, at de kan udbedres, og er de udbedret, så er vi i en anden situation.

Så vil jeg selvfølgelig godt beklage over for hr. Søren Krarup, for fair skal være fair. Hr. Søren Krarup taler så om en anden 

tekst fra Karen Blixen end den, jeg talte om. Jeg talte om »Breve fra et land i krig«, og det var måske fra 1939, men der var 

hun jo alt for tæt på beundring for Nazityskland. Men jeg beklager, at jeg forvekslede de to år.
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Kl.14:35  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til udenrigsministeren. Så er det hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.14:35  
Kort bemærkning

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand.

Der er grund til at beklage, at det eneste, som udenrigsministeren beklager, er de litterære ordvekslinger med hr. Søren 

Krarup, for efter denne debat burde der sådan set være en del mere at beklage, bl.a. det forhold, at udenrigsministeren 

overhovedet ikke har kredset omkring det reelle problem og det, forespørgslen egentlig handler om, nemlig hvilken 

betydning for Tyrkiets bevægelse, enten i retning mod eller bort fra EU, det har, at man bliver ved med at forhandle.

Udenrigsministeren har fuldstændig set bort fra det forhold, at man i Tyrkiet bruger de stadige krav fra EU’s side som en rød

klud i ansigtet på befolkningen, bruger dem til at skabe en stadig mere ophedet anti-EU-debat, og at Tyrkiet i kraft af den 

udvikling og i kraft af den almindelige islamisering, der pågår for tiden, rent faktisk bevæger sig i en for os, for Tyrkiet selv 

og for hele Europa aldeles uønskelig retning.

Når vi ser på, hvad der sker i øjeblikket i forhold til pressefriheden, i forhold til minoriteters rettigheder, i forhold til 

uddannelsessektoren osv. osv., er det entydigt til fordel for dem, der ønsker et Tyrkiet vendt i mellemøstlig retning, i retning 

mod islam og islamismen. Jeg tror ærlig talt, man må sige, at den udvikling får vi ikke vendt ved at blive spændt for Tyrkiets

vogn, og det er præcis det, der er tale om i øjeblikket.

Udenrigsministeren nævnte tidligere, at han var begejstret over, at Tyrkiet havde udnævnt en ny forhandler, nemlig Egemen 

Bagis. Men sagen er, at Egemen Bagis er en af stifterne af AK-partiet, hvortil Erdogan selv hører, og tidligere var medlem af

Refah Partisi, der fik sit program kendt i strid med hele det demokratiske udgangspunkt for staten Tyrkiet, en dom, der blev

bekræftet som værende i overensstemmelse med menneskerettighederne, fordi netop det at gå ind for en islamisk totalitær

stat er i strid med menneskerettighederne. Denne mand har sammen med Erdogan og Gül nu skabt et nyt parti, nemlig 

AK-partiet, som vinder stadig større sejre, og det er jo dette problem, vi burde forholde os til: Islamisterne vinder frem, og 

de, som ønsker demokratiet og ønsker den fredelige udvikling, gør det ikke, men går derimod tilbage.

Jeg tror ikke, og Dansk Folkeparti tror ikke på, at vi kan skabe en forening mellem EU og Tyrkiet ved til stadighed at sætte 

de modsætninger over for hinanden; ved hele tiden at skulle fortælle tyrkerne, hvad der er forkert, hvad der er galt, og hvad 

det er, de ikke kan finde ud af, fordi de altså kommer fra et så fundamentalt anderledes udgangspunkt end vi andre.

Det er fuldstændig rigtigt, når udenrigsministeren siger, at der f.eks. også har været alkoholforbud i den danske historie. 

Men det var jo med en helt anden motivation, en helt anden historisk baggrund. Alt imens det, vi taler om her, er et politisk 

ønske om at inkorporere religion i politik, havde det, udenrigsministeren talte om med Kaj Munk og Vedersø, jo en helt 

anden sammenhæng. Det handlede om mindre, religiøse grupper, hvor man ikke indblandede det politiske som sådan.

Det samme kan gøre sig gældende med hensyn til hovedtørklædeforbuddet, og her er det jo rigtigt, at domstolene reddede 

ophævelsen af forbuddet fra at blive gennemført. Men det fritager jo ikke regeringen for at have det samme ønske. AK-

regeringen ønskede at ophæve forbuddet, og AK-regeringen ønskede tidligere at gøre det til en straffelovovertrædelse at 

være utro osv.

Alle disse ting blev selvfølgelig ikke gennemført, fordi forfatningen stadig forsvarer de demokratiske og sekulære principper, 

og det er jo fremragende eksempler på, hvad det er for en regering, vi har med at gøre; hvad det er for en regering, EU og 

udenrigsministeren forhandler med. Det er ikke en regering, der vil demokratiet, det er en regering, der vil islamisternes 

linje.

Det er derfor, man kun kan gøre én ting, hvis man vil forbrødring mellem EU og Tyrkiet. Det er at høre op med at forsøge det

umulige, nemlig foreningen af de uforenelige størrelser, og sige til tyrkerne: Vi skal være venner, vi skal være kollegaer og 

samarbejdspartnere i de organer, hvor det fungerer - NATO, Europarådet, OSCE osv., som udenrigsministeren selv har 

nævnt - men ikke i EU, der er så forpligtende, og hvor det ganske enkelt ikke kan lade sig gøre. 
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Kl.14:39  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren.

Der er ikke flere, der har bedt om ordet. Derfor kan vi begynde afstemningen, og det ser ud til, at alle, der skal stemme, er 

kommet til stede.

  

Vis alle (0) indlæg i denne gruppe
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Kl.14:40  
Kort bemærkning

Afstemning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der stemmes om forslag til vedtagelse nr. V 49 af Michael Aastrup Jensen (V), Yildiz Akdogan (S), Hanne Agersnap (SF), 

Helle Sjelle (KF), Niels Helveg Petersen (RV) og Villum Christensen (LA), og der kan stemmes.

Afstemningen slutter.

For stemte: 89 (V, S, SF, KF, RV og LA), imod stemte: 18 (DF og EL), hverken for eller imod stemte: 0.

Hermed er forslaget vedtaget.

Herefter er forslag til vedtagelse nr. V 48 af Morten Messerschmidt (DF) bortfaldet.

Hermed er forespørgslen afsluttet.
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Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.14:03  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg skal bare forstå det helt rigtigt. Når AKP, altså regeringspartiet, får dom fra den tyrkiske forfatningsdomstol for at være 

islamistisk, og når dette islamistiske parti, som altså indskrænker minoriteters rettigheder, indskrænker kvinders 

rettigheder, sætter begrænsninger i næringsdrivendes mulighed for f.eks. at sælge alkohol osv. og altså gennemfører et 

islamisk program, får stadig større opbakning i befolkningen, er det en god, sund og demokratisk udvikling?
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Kl.14:03  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:03  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Det har jeg ikke sagt noget som helst om. Men det, som jeg mener man skal lægge mærke til, er, at oppositionen til 

regeringspartiet jo er en meget splittet opposition, som består af mange forskellige grupper. Den består af kemalister, den 

består også af meget konservative islamistiske kredse, som er imod den modernisering, der rent faktisk sker i det tyrkiske 

samfund i dag. Så styrken for regeringspartiet er ikke først og fremmest, at det er et parti, der er islamisk og bekender sig 

til det, men at det også er et parti, der forsøger at modernisere Tyrkiet.
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Kl.14:04  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe.
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Kl.14:04  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Hr. Niels Helveg Petersen finder mig historieløs, fordi jeg sagde, at historien går ufattelig langsomt. Nu er der jo forskel på 

historie og historie.

Der er jo krusningerne på vandoverfladen. Alt det, hr. Niels Helveg Petersen ser i dagens tv-avis, og det, han hører, når han 

går hen til frisøren for at blive klippet, er krusningerne. Så er der de store, store langsomme bevægelser. Jeg nævnte som 

eksempel, at Muhammed er halvandet tusind år gammel, at islam stort set ikke har bevæget sig, siden islam er noget af 

det mest ubevægelige, der findes. Dog kom der så et tilbageslag i Tyrkiet i 1920'erne under Kemal Atatürk.

Nu er det så igen på vej den anden vej, hvilket vel i og for sig kun er et vidnesbyrd om, at Kemal Atatürks reformer egentlig 

ikke var noget, der havde folkesjælen med sig. Man kan ikke, som han troede, sådan rive sjælen ud af et folk, og det viser 

sig altså nu. Så nu bevæger det sig i den urgamle retning. Det var den historie, den store historie, den gamle historie, den 

langsomme historie, der går så tilpas sindigt.

  

107

Kl.14:06  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:06  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg takker så for erkendelsen af, at udviklingen i Europa omkring udvidelsen af EU og NATO siden 1990 altså er gået 

meget hurtigt. Det er vi så enige om, sådan må jeg forstå indlægget. Hvad de lange bevægelser angår, tror jeg, at det, der 

sker i Tyrkiet i dag, ikke mindst på det økonomiske område, hvor der er en meget stærk modernisering i gang, er noget af 

det, der flytter Tyrkiet og flytter opfattelserne i Tyrkiet. Det er min vurdering.
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Kl.14:06  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.14:06  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jeg begriber det simpelt hen ikke. Hvad er det for nogen opfattelser i Tyrkiet, der flytter sig i en i hr. Niels Helvegs øjne 

ønskelig retning? Har hr. Niels Helveg ikke opdaget, at Tyrkiet er undervejs til, i endnu højere grad end det nogen sinde har 

været, at blive en islamisk betonstat. Må jeg stille det spørgsmål, som jeg stillede til hr. Michael Aastrup Jensen: Hvad er 

det for en tidshorisont, hr. Niels Helveg arbejder med? Er det i løbet af 30, 100, 200, 300 år, at der er mulighed for, at 

Tyrkiet opfylder Københavnskriterierne?
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Kl.14:07  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Jeg skal lige gøre hr. Jesper Langballe opmærksom på, at når man tiltaler ordføreren, er det med ordføreren eller hr. Niels 

Helveg Petersen. Man skal bruge hele navnet og ikke kun for- og mellemnavn. (Jesper Langballe (DF): Tak for det). 

Ordføreren.
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Kl.14:08  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Tak hr. formand. Jeg skulle lige huske, hvad der egentlig blev spurgt om, og nu tror jeg, at jeg har det.

Jeg mener, at der sker store forandringer i Tyrkiet, og har været slået af, hvor store forandringer der faktisk sker. Det er et 

samfund under modernisering, og forestillingen om, at al islam er ens, er efter min mening forkert. Der er en afgrund til 

forskel på den demokratiske regering, vi har i Tyrkiet, og så præsteskabet i Iran f.eks. Selv om de ligger i nærheden af 

hinanden og de begge er muslimske lande, er der jo kæmpe, kæmpe forskel. Det tåler ikke sammenligning, og derfor bør 

man nuancere sin vurdering af disse forhold.
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Kl.14:09  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ja tak, og så er der en kort bemærkning fra hr. Søren Krarup.
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Kl.14:09  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg vil godt knytte noget til det, som hr. Niels Helveg Petersen sagde til sidst til hr. Jesper Langballe, hvor han sagde, at 

der er en afgrund til forskel inden for islam i forskellige lande. Så får jeg lyst til at gentage det spørgsmål, jeg stillede 

Radikal Ungdom i søndags, hvor jeg havde fornøjelsen at diskutere med hr. Morten Helveg Petersen om dansk 

forsvarspolitik. Til et spørgsmål fra Radikal Ungdom vedrørende muligheden for at skabe et demokrati i Afghanistan, spurgte

jeg netop - jeg har nævnt det tidligere i dag - om der findes noget muslimsk demokrati i verden? 
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Kl.14:09  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.

  

116

Kl.14:10  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg tror ikke, der findes et demokrati i et muslimsk land, som jeg sådan uden videre ville kalde demokratisk. Det mener jeg

ikke. Men jeg tror, at man er nødt til samtidig at sige, at når tyrkerne går til valg, er det demokratiske valg. Det en 

demokratisk proces, der fører til udpegelsen af deres regering.

Men så er der jo en række træk i det tyrkiske samfund, som jeg er kritisk over for. Jeg er i øvrigt også meget kritisk over for

den massive og helt overdrevent store militære tilstedeværelse, tyrkerne har på det nordlige Cypern. Det er der ingen grund 

til ikke at være kritisk over for, så det er ikke, fordi der ikke er kritikpunkter, men man må erkende, at der holdes valg, som 

er demokratiske, og der udpeges en regering, som er i overensstemmelse med valgets resultat.
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Kl.14:10  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Søren Krarup.
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Kl.14:10  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Det helt elementære er jo, at der ikke kan være demokrati, hvor der er en hellig lov, som omstøder folkets beslutninger. Og 

sådan er det i islam. Nu forlanger jeg ikke, at hr. Niels Helveg Petersen skal have dybt kendskab til kirkehistorie, til teologi,

men det er faktisk det, der er kernen i sagen. Der er ikke mulighed for et demokrati, hvor de hellige love skal bestemme og 

det er præsterne, der giver loven.

Men jeg vil godt stille hr. Niels Helveg Petersen et spørgsmål. Han nævnede før, at det i Tyrkiet er spørgsmålet om 

fremskridt eller tilbagegang. Hvis det er sådan, at demokratiet går frem, det vil sige, at folkets flertal får sin vilje, så bliver 

landet jo totalt islamisk, for 98 pct. af tyrkerne er muslimer. Hvis det bliver sådan, at militærdiktaturet beholder magten, 

undertrykkes befolkningen, men så får man måske lidt mere i retning af det, man kalder en sekulær stat. Hvad er egentlig 

fremskridt for demokratiet? Er det et fremskridt for demokratiet, at de 98 pct. undertrykkes, og hr. Erdogans døtre må 

sendes til USA for at kunne bære tørklæde under deres uddannelse, eller er det et fremskridt for demokratiet, at 

militærdiktaturet hersker?
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Kl.14:12  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:12  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Den grundlæggende præmis for spørgsmålet forstår jeg ikke og anerkender jeg ikke. De love, der gælder i Tyrkiet, er de 

love, der vedtages af et demokratisk valgt parlament, som har en regering, som er i overensstemmelse med parlamentets 

flertal. Sådan bliver lovgivning til i Tyrkiet, og det er jo netop også derfor, at det giver mening for vestlige regeringer at lægge 

pres på den tyrkiske regering for at opfylde Københavnskriterierne og for at gøre fremskridt i demokratisk henseende.

  

121

Kl.14:12  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Næste ordfører er hr. Per Clausen fra Enhedslisten.

  

Vis alle (26) indlæg i denne gruppe
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Kl.14:13  
Ordfører

(Ordfører)

Per Clausen (EL):

På mange områder er den her debat jo i grunden forholdsvis enkel, selv om man ikke skulle tro det, når man hører den. 

Man kunne vel opsummere det meget kort: Tyrkiet er et land som alle andre. Tyrkiet skal leve op til de krav om 

menneskerettigheder og demokrati, som alle andre lande skal leve op til, for at blive medlem af EU. I den forbindelse er det 

jo vigtigt, at det er det tyrkiske folk, der bestemmer, og at den endelige beslutning om, hvorvidt Tyrkiet skal være fuldgyldigt

medlem af EU, træffes af det tyrkiske folk på en demokratisk måde.

Enhedslisten har den opfattelse, at det bør ske efter en folkeafstemning i Tyrkiet. Det bestemmer vi ikke, men det er det 

synspunkt, vi har. Det er jo ikke, fordi Enhedslisten kan anbefale Tyrkiet at blive medlem af EU. Jeg har meget svært ved at

anbefale et medlemskab af en institution, en klub, som jeg selv og Enhedslisten opfatter som værende ekstremt 

udemokratisk, og en institution, som fungerer alt for meget på pengenes og de store selskabers præmisser. Men det er 

hverken Enhedslisten eller Folketingets flertal, som bør afgøre, om Tyrkiet kan blive medlem af EU. Det, vi kan gøre, er at 

opstille de kriterier, der skal opfyldes. Hvis de opfyldes og Tyrkiet selv på demokratisk vis bestemmer det, skal Tyrkiet 

selvfølgelig kunne være medlem af EU, fordi Tyrkiet er et land som alle andre lande.

Det ændrer selvfølgelig ikke noget ved, at Tyrkiet også er et helt specielt land. Det er et land, som har nogle særlige 

karaktertræk, ligesom alle andre lande har. Derfor er der stadig væk en række grunde til, at Enhedslisten ikke mener, at 

Tyrkiet, hvad enten de måtte ønske det eller ikke ønske det, har mulighed for at blive optaget i EU. Der er to vigtige ting, 

som vi vil fremhæve. Det første er menneskerettighedsspørgsmålet, herunder selvfølgelig undertrykkelsen af kurderne, men 

også menneskerettighedsspørgsmål på en lang række andre områder. Der er tilstandene i Tyrkiet ikke tilfredsstillende. 

Som Socialdemokraternes ordfører ganske rigtigt påpegede, er der sket store og væsentlige fremskridt i forhold til den 

kurdiske befolkning, og der tegner sig nu et billede af, at der måske kan indgås en fredsaftale mellem repræsentanter fra 

den kurdiske befolkning og Tyrkiet til glæde og gavn for såvel den tyrkiske befolkning som den kurdiske befolkning. På 

trods af at der måske tegner sig sådan et billede, ændrer det ikke noget ved, at vi skal fastholde vores kritik af den måde, 

Tyrkiet fortsat undertrykker kurdere og det kurdiske folk på. Men her er der sket fremskridt.

Det andet, som Enhedslisten også lagde meget vægt på, da vi diskuterede det her i Folketingssalen sidste gang, var den 

tyrkiske hærs mulighed for at sætte demokratiet ud af kraft. Også her må vi konstatere, at der er sket fremskridt. Fra at 

den tyrkiske hær sådan pr. definition havde mulighed for at gå ind og træffe afgørelser om, hvorvidt noget var i 

overensstemmelse med folkeånden, og om, hvad der var den sande sekulære tyrkiske interesse, kan vi jo i dag konstatere,

at der faktisk er sket fremskridt i demokratisk retning.

Det fører os så til den debat, som Dansk Folkeparti helst vil føre, og som de gør ud fra det noget indskrænkede og 

endimensionelle historiesyn, de har, nemlig at der er konflikten mellem islam og islamisterne på den ene side og alle andre

på den anden side. Derfor bliver det det spørgsmål, der bliver rejst, og i den forbindelse vil vi fra Enhedslistens side gerne 

sige, at vi jo går ind for adskillelse mellem stat og religion - også i Danmark - og vi går ind for, at politik skal ske i en 

sekulær fase, men det har jo aldrig været det, der har været kriteriet for at blive medlem af EU. Den socialdemokratiske 

ordfører nævnte jo på eksemplarisk vis, hvordan Irland ikke ville have haft en chance ud fra de kriterier.

De, der kan huske historien, vil jo også vide, at hr. Søren Krarup, inden han opdagede muslimerne, førte lange kampe mod 

den katolske kirkes indflydelse i Europa og så EU som papisternes, altså pavens, redskab til at undertrykke den lutherske 

kristendom og den sande danskhed, så han var opmærksom på den katolske fare dengang. Men pointen er, at det aldrig 

har været det, der har været kriteriet. Derfor er kriteriet, at vi skal sikre, at demokratiets spilleregler overholdes, at 

menneskerettighederne sikres, og at der ikke er nogen, som bruger undertrykkende metoder til at sikre noget, vi hævder er 

godt.

Enhedslisten er ikke et øjeblik i tvivl om, at det er bedre, at det tyrkiske folk selv træffer beslutninger om, hvordan de skal 

indrette deres land, end at det er den tyrkiske hær, der beslutter det. Enhedslisten er derfor heller ikke i tvivl om, at den 

udemokratiske forfatning, som man fik i Tyrkiet i 1982, og som man er i færd med at afvikle, og som åbenbart fører til den 

paradoksale situation, at et parti, som har stor opbakning i befolkningen, er i strid med grundloven, måske mere er et 

udtryk for, at man har haft en udemokratisk grundlov, end det er udtryk for noget som helst andet.

Så Enhedslistens udgangspunkt er altså, at denne sag skal behandles, som når et hvilken som helst andet land ønsker at 

blive optaget i EU. Derfor kan vi ikke stemme for det forslag, som flertallet har fremsat, fordi man her indfører en særlig 

bestemmelse, som er målrettet på Tyrkiet, nemlig den, at det også skal passe ind i EU's kram, hvis man skal have Tyrkiet 

med ind, og det kan vi ikke støtte. Så vi vil stemme imod det forslag til vedtagelse. Vi ville, hvis det skulle ske, også 

stemme imod det forslag til vedtagelse, der er kommet fra Dansk Folkeparti.
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Kl.14:18  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er vi nået til, at udenrigsministeren har mulighed for at forklare, hvad udenrigsministeren mener om det her forslag.

  

Vis alle (2) indlæg i denne gruppe
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Kl.14:19  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Nej, det er ikke rigtigt, hr. formand. Jeg har allerede sagt, hvad jeg mener om det. Det skete før frokost. (Den fg. formand 

(Bent Bøgsted: Det er så i orden). Udenrigsministeren har nu mulighed for at svare på og komme med bemærkninger til 

nogle af de ting, der er sagt i dag. Tak, hr. formand, fordi jeg må det. Jeg ved godt, der har været lidt uro, som vi alle 

beklager.

Jeg vil naturligvis tage fat i det, hr. Morten Messerschmidt sagde. Ellers ville han også blive ked af det, for det er hr. Morten 

Messerschmidts dag, og jeg ønsker hr. Morten Messerschmidt tillykke med, at han har afleveret sit speciale. Så må vi 

håbe, at det bliver anerkendt og godkendt. Det er jo så det, det drejer sig om.

Men hans speciale i dag har jeg i hvert fald ikke godkendt. Han startede jo med historisk fusk, som han var dumpet på, hvis

han havde været historiker. Det er han jo så ikke, han er jurist, og de skal ikke nødvendigvis kunne historien. Hr. Morten 

Messerschmidt startede med Chamberlain og sammenlignede mig med Chamberlain - og det var selvfølgelig ikke venligt 

ment, det var faktisk meget uvenligt ment - og sagde, at mit forhold til Tyrkiet skulle være lige så naivt som Chamberlains 

forhold til Hitler. Men jeg vil sige til hr. Morten Messerschmidt, at hvis der nu havde været stillet krav om, at Hitler skulle 

opfylde 35 kapitler, før man kunne tale mere med ham, så tror jeg ikke, der var kommet nogen anden verdenskrig. Derfor 

var det ikke noget særlig godt billede, for vi har fået EU i mellemtiden, som har været den store fredsskaber i Europa, og 

det vil sige, at det havde været rigtig, rigtig godt, hvis Chamberlain havde stillet krav om 35 kapitler. Det gjorde han ikke, vi 

havde ikke EU, men vi stiller krav om 35 kapitler.

Så jeg synes, at det var et meget, meget dårligt billede, som til gengæld viser, hvad hr. Morten Messerschmidt jo ikke var 

interesseret i at vise, nemlig at EU har en meget stor betydning for fredsskabelsen, stabiliteten og den demokratiske 

udvikling i Europa. Og på den måde kom hr. Messerschmidt så til at dumpe i historie, mens jeg fik anledning til at forklare, 

at de 35 kapitler, som Tyrkiet skal opfylde, jo vil bringe os uden for en sådan situation og sammenligning, som hr. Morten 

Messerschmidt uvenligt kom med.

Så kom hr. Morten Messerschmidt også med en masse påstande, og jeg vil ikke tage fat i dem alle sammen, men bare 

gøre opmærksom på - som jeg også før har sagt til hr. Morten Messerschmidt, og vi har også haft den debat før, men det 

har han åbenbart glemt, og derfor vil jeg godt hjælpe hr. Morten Messerschmidt igen, for jeg vil altid gerne hjælpe en 

begavet ung mand til at blive endnu mere begavet - at hovedtørklædeforbuddet ikke blev indført af Atatürk. Så vidt jeg 

husker, blev det faktisk indført af generalerne i 1970'erne, og domstolene har altså fastholdt det.

Det er jo ret vigtigt, at domstolene har fastholdt det, og det viser også magtens tredeling. Når et politisk parti går ind for 

noget andet og får vedtaget noget, som domstolene så siger ikke er i overensstemmelse med forfatningen, har vi jo faktisk 

noget af det, vi prøver at belære verden om, nemlig magtens tredeling og den uafhængige retsinstans. Og jeg ved, at hr. 

Morten Messerschmidt som jurist jo må være meget optaget af magtens tredeling og præcis også domstolenes 

uafhængighed. Og det viste denne sag jo. Et politisk parti har jo lov til at arbejde for sit program, men så er det altså 

afgørende, at man har en domstol, som kan sige: Ja, det er godt nok, men det er i modstrid med forfatningen - og som så 

kan ophæve det, som måtte være blevet vedtaget politisk. Så det synes jeg også var meget godt lige at få præciseret over 

for hr. Morten Messerschmidt.

Så bliver der også pludselig brugt det, at nogle regioner og nogle områder i Tyrkiet har indført alkoholforbud. Jo, men da jeg 

i 1960'erne holdt sommerferie i Vestjylland, var der faktisk alkoholforbud i flere af kommunerne, og det, man solgte på 

kroen, var varme pølser og varm kaffe. Men det betød jo ikke, at kommunerne i Vestjylland var islamistiske; de var 

indremissionske. Kaj Munk, som jeg ved hr. Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti jo selvfølgelig respekterer højt, var

meget imod, at der skulle indføres alkohol i Vedersø. Så det behøver jo altså ikke nødvendigvis være islamistisk. Og noget,

man selv kan vedtage i de forskellige regioner og kommuner, er jo altså, hvilket forhold man vil have til alkohol - sådan som 

man har kunnet i Danmark.

Jeg vil godt lige forholde mig til det med folkeafstemning, som skal være det store shownummer. Det er jeg helt sikker på 

at det bliver her bagefter, og hr. Martin Henriksen skal nok hjælpe med det. Uanset hvad de herrer mener, er der ikke ret 

mange af dem, der kommer til at trykke på knappen, når man skal afgøre, om Tyrkiet skal være medlem af EU eller ej. Hr. 

Morten Messerschmidt kan være vendt tilbage fra Europa-Parlamentet, det er der mulighed for, men der er ikke ret mange, 

der sidder her i salen, der vil have mulighed for det. Derfor er det egentlig ret ligegyldigt, hvad folketingsmedlemmerne her i 

salen mener, med hensyn til om der skal være folkeafstemning eller ej, og hvilke løfter de giver, for de kommer ikke til at 

afgøre det. Det gør det Folketing, der sidder og skal tage stilling til, om Tyrkiet kan blive medlem af EU, og det Folketing 

sidder mange folketingsvalg ude i fremtiden. Derfor er det en fuldstændig gratis omgang. Hvis man lover folkeafstemning, er 

der ingen, der siger, at det bliver holdt af de politikere, der sidder om 20 år; hvis man siger nej til folkeafstemning, er det 

overhovedet ikke sikkert, at de politikere, der sidder om 20 år, ikke indfører folkeafstemning. Så det er en fuldstændig gratis

omgang.

Så vil jeg sige principielt, at Tyrkiet jo i alle sammenhænge er blevet accepteret som et europæisk land, og det kan man 

diskutere geografisk osv., men det er de accepteret som. De er medlemmer af Europarådet, de er medlemmer af alle 

europæiske forsamlinger. Så den diskussion er jo taget for lang tid siden. Det var også tilbage i 1960'erne, at man 

accepterede, at Tyrkiet kunne blive medlem af EU. Så har der været forskellige faser, og så kom så beslutningen i 1962 

om, at man without delay, altså uden forsinkelse, skulle optage forhandlingerne med dem.

Men de er ikke kommet ret langt. Der er 35 kapitler, og man har nået et eller to, otte er frosset ned på grund af 

Ankaraprotokollen, som vi har diskuteret tidligere i dag, så det er altså en lang proces, som kræver, at Tyrkiet lever op til 

alle de betingelser, vi har i EU, for et demokratisk samfund med magtens tredeling og en social markedsøkonomi. Alt det 

skal opfyldes.

Jeg vil godt sige til Dansk Folkeparti, at jeg til fulde respekterer alle Dansk Folkepartis indvendinger. Det gør vi alle 

sammen. Der er meget at indvende. Men pointen er jo bare, at de indvendinger er vi enige om, og hvis Tyrkiet får rettet sig 

på alle disse områder, som der er tale om, så opfylder de jo betingelserne for at blive et europæisk land og for at blive 

medlemmer af EU, hvis EU - og det er ikke noget nyt krav, som Enhedslisten sagde, i forbindelse med Tyrkiet - er i stand 

til at optage. Det gælder hele udvidelsesfeltet. Der kan ikke blive optaget nogen i EU i fremtiden. Vi vurderede det i øvrigt 

også i forbindelse med 2002- og 2004-udvidelsen. Der blev der jo også lavet en vurdering af, om EU ville kunne kapere så 

mange nye medlemmer.

Så derfor kan Enhedslisten såmænd godt stemme for forslaget, for det er ikke et forslag til vedtagelse specielt møntet på 

Tyrkiet, medmindre jeg har misforstået hr. Per Clausen. Det er ikke specielt møntet på Tyrkiet, det er møntet på, at EU 

selvfølgelig også skal være i stand til at optage. Jeg har før brugt billedet i Folketingssalen, at det jo ikke kan nytte noget, 

at man har en redningsbåd, hvis den er fyldt, og der så kommer ti andre og springer i redningsbåden for at blive reddet, 

hvorefter båden synker, således at alle går ned.

Det er det, der har været tale om, nemlig at EU også skal være stand til at holde båden flydende og ikke pludselig komme 

en situation, hvor båden kæntrer og går ned, fordi der kommer for mange i, som man ikke kan ro med om bord.

Så til sidst det geostrategiske - og det har jeg også sagt mange gange: Hvis Tyrkiet vælger den europæiske vej, er der 

altså et nyt Tyrkiet til den tid. Så er Europa er blevet styrket - det kan vi også se med udvidelsen med de 12 - så er EU 

blevet væsentligt styrket, og der er kommet større stabilitet i Europa. Og med hensyn til risikoen for islamisme, som hr. 

Søren Krarup, tror jeg det var, jo har helt ret i eksisterer - vi er jo slet ikke uenige om, at den eksisterer - vil jeg da hellere 

sige: Lad os nu få fjernet risikoen for islamisme og få en kraftigere europæisering, for hvis vi skal se geostrategisk på det, 

og det betyder altså at se på, hvordan den politiske sikkerhedsmæssige strategi kan være i fremtiden, hvordan den 

strategiske situation kan være i fremtiden, vil jeg da meget hellere have et europæisk Tyrkiet end et islamistisk Tyrkiet.

Skal jeg så nu vælge at skubbe Tyrkiet fra mig og så sige, at vi alligevel har opgivet de her islamister? Ja, så har vi da ikke 

fået styrket Europa. Eller skal vi hellere gå den modsatte vej og sige: Jamen når tyrkerne selv siden Atatürk har ønsket at 

komme tættere til Europa og ønsker at opfylde alle betingelserne, er det så ikke bedre, at vi, den dag de gør det, har fået 

dem europæiserede i stedet for at have fået dem islamiserede?

Det er da et ansvar over for kommende generationer, som dette Folketing kan påtage sig. Vi kan jo ikke påtage os det med

folkeafstemning eller ikke folkeafstemning, for det har vi ikke noget at gøre med, men vi kan påtage os nu, om vi ønsker at 

skubbe Tyrkiet i en islamistisk retning eller i en europæisk retning. Jeg vælger den europæiske. Og det er derfor, at jeg 

afviser hr. Morten Messerschmidts forslag til vedtagelse og synes, at vores eget er ganske godt og fornuftigt.
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Kl.14:27  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Det har alligevel medført et par bemærkninger, først fra hr. Kamal Qureshi.
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Kl.14:27  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

Tak. Jeg vil godt følge lidt op på udenrigsministerens spor. Jeg har læst i metroXpress i dag, at hvis tyrkerne ikke støtter 

statsministerens kandidatur til posten som NATO's generalsekretær, smadrer de deres chancer for at komme med i EU. 

Så jeg vil egentlig gerne spørge udenrigsministeren: Det kan vel ikke være sådan nogle ting, der skal afgøre det? Det er vel 

demokratiet, og det er vel menneskerettighederne, og det er vel Københavnskriterierne, som er afgørende for, hvorvidt 

Tyrkiet kan komme ind i EU eller ej.

Jeg spørger selvfølgelig lidt polemisk, fordi jeg jo simpelt hen synes, det må forvirre befolkningen, når det indtryk gives, at 

det sådan er alle mulige mærkelige ting, der skal være afgørende for, hvorvidt Tyrkiet kan blive optaget i EU eller ej, altså at

det oven i købet er, hvorvidt de nu kan støtte statsministerens kandidatur til posten som NATO's generalsekretær, og ikke, 

som vi netop her har slået fast flere gange, at det altså er, hvorvidt Tyrkiet kan leve op til Københavnskriterierne, hvorvidt 

Tyrkiet kan leve op til det, der diskuteres om menneskerettigheder og kvinders rettigheder og nogle af de udviklingstrin, 

som flere af partierne her har talt om.
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Kl.14:29  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Udenrigsministeren.
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Kl.14:29  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Det er jeg fuldstændig enig med hr. Qureshi i.
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Kl.14:29  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Søren Krarup.
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Kl.14:29  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg hørte, at udenrigsministeren dumpede hr. Morten Messerschmidt i historie. Ja, nu får jeg lyst til at dumpe 

udenrigsministeren.

Chamberlain var den, der opsøgte Hitler. Hitler ønskede ikke at modtage ham; Hitler var helst fri for det. Hitler var senere 

vred over, at han var blevet forhindret i at få startet krigen på et tidspunkt, hvor han selv ønskede det, fordi Chamberlain løb 

ham på dørene. Og det vil sige, at der heller ikke fra Chamberlains side har været det ringeste håb om, at han kunne ændre

Hitler. Hitler var simpelt hen massiv og ville have den krig for enhver pris. Hitler var totalitær, og det er måske, fordi vi har at 

gøre med et totalitært system i islam, som gør, at Tyrkiet heller ikke er nem at flytte.

Jeg har andetsteds citeret Karen Blixen, der nævner, at skal hun finde en parallel til nazismen - det skriver hun i 1940 - så 

ved hun ikke noget bedre end den unge islamisme, og det er jo, fordi det er to af samme støbning.

Dermed er jo sagt, at enhver tro på, at man kan omvende, at man kan europæisere Tyrkiet som et muslimsk land, i hvilket 

98 pct. er muslimer, er fuldstændig uhistorisk.
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Kl.14:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Udenrigsministeren.

  

Vis alle (4) indlæg i denne gruppe
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Kl.14:30  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Altså, nu må jeg lige anfægte hr. Søren Krarups manglende litterære viden. Jeg vil anfægte hr. Søren Krarups manglende 

litterære viden. Karen Blixen skrev desværre nogle meget dårlige artikler, som hr. Søren Krarup nævner, »Breve fra et land i

krig«, hvor hun desværre - hvad der senere er blevet beklaget fra hendes side - kom til at være alt for venlig over for 

Nazityskland. Så hr. Søren Krarup har faktisk ikke fattet ret meget, for det var faktisk venligt ment fra Karen Blixens side. 

Hun har sympati og en vis beundring for den kraft, der ligger i Nazityskland i 1940 i Berlin i »Breve fra et land i krig«. Så 

derfor synes jeg faktisk, det var lidt uheldigt. Så kan vi diskutere udlægningen. Men det er den udlægning, der er den 

almindelige af Blixens »Breve fra et land i krig«. Så det er faktisk stort set misbrug af Karen Blixen.

Hvad Chamberlain angår, var det, hr. Søren Krarup sagde, jo for så vidt fra en diskussion med hr. Morten Messerschmidt. 

For pointen var jo, at hr. Morten Messerschmidt stod og sagde, at jeg stod der og viftede med et blad og troede, at jeg 

havde fået fred med Tyrkiet, som Chamberlain mente, at han havde fået det det Tyskland. Så tag nu den diskussion selv 

med hr. Morten Messerschmidt. For det var hr. Morten Messerschmidt, jeg svarede, og der siger jeg, at hvis der havde 

været 35 kapitler, Hitler skulle opfylde, så havde vi ikke haft anden verdenskrig.
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Kl.14:31  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Søren Krarup.
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Kl.14:31  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg er ked af, at jeg må sige til udenrigsministeren, at han er en dårlig litteraturlæser. De artikler, som Karen Blixen skriver 

i april 1940, og som skulle have været offentliggjort den 10. april 1940, blev det af en eller anden grund ikke. De er 

fremragende, præcise og meget historisk korrekte i deres skildring af nazismen, også i dens parallelitet med islam. Så den

litteraturlæsning holder ikke.

Jeg synes altså, det skal understreges, at når udenrigsministeren i dag taler om at europæisere Tyrkiet, og bl.a. i den, skal

vi sige overtroiske tanke tager til Durban II, så er og bliver det ikke blot en litteraturhistorisk, men også en europæisk-

historisk misforståelse, at man kan omvende et totalitært styre. Det kan man ikke.
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Kl.14:32  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Udenrigsministeren.
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Kl.14:32  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Ja, det er da ellers lykkedes mange steder. Historien stod ikke fast i år 700. Det ved jeg godt islamisternes ekstremister 

ønsker, men den har faktisk bevæget sig siden. Der er mange totalitære regimer, der er blevet demokratiseret. Atatürk, 

som Dansk Folkeparti går så kraftigt ind for, havde ikke noget demokrati. Tyrkiet er altså et land med frie valg.

Vi kan tage andre lande, og for nu at blive i det islamiske område vil jeg sige, at Senegal er anerkendt som et land med frie 

og fair valg, men der er befolkningen altså muslimsk. Tag Indonesien, der er anerkendt som et frit og fair demokrati, og som

har verdens næststørste muslimske befolkning.

Så lad nu være med at forenkle det så meget. Det er slet ikke islam, vi diskuterer i dag, vi diskuterer Tyrkiet. Jeg siger 

bare, at vi vil forhindre et islamistisk Tyrkiet, vi ønsker et europæisk Tyrkiet. Og det er ikke rigtigt, at ting ikke kan forandre 

sig.
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Kl.14:33  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Jeg vil gerne lige bede om, at der bliver lidt ro. Vi er stadig væk i gang med debatten, og det er altså ikke til at høre noget 

som helst. De ærede folketingsmedlemmer kan ikke høre noget. De kan høre, hvad de selv siger, men vi kan ikke høre, 

hvad debatten går ud på. Så der skal altså være ro, så længe debatten er i gang. Værsgo, udenrigsminister.
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Kl.14:34  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Min slutpointe er kun den her, nemlig at totalitære regimer trods alt har forandret sig mange steder i historiens løb, også i 

den islamiske verden. Lad os i stedet for disse forenklinger arbejde for, at vi får demokratiseret og fremmet 

menneskerettighederne - jeg ved godt, at hr. Søren Krarup heller ikke kan lide menneskerettighederne - fremmet f.eks. 

kvindernes vilkår. Straffene for æresdrab er jo steget voldsomt i Tyrkiet i de senere år. Så der er da fremskridt, men der er 

også tilbageskridt, som jeg sagde.

Pressefriheden, som hr. Morten Messerschmidt var inde på, lader da meget tilbage at ønske, så der er jeg enig med hr. 

Morten Messerschmidt. Det eksempel med Darwin er Erdogan måske ikke skyld i, for det er der ikke noget bevis for, men 

det er da i hvert fald en dumhed, der er begået af en redaktør af en eller anden grund.

Så der er da selvfølgelig mangler, og det er forkert at forestille sig, at vi siger, der ikke er mangler. Vi siger, der er mangler, 

men vi siger bare, at de kan udbedres, og er de udbedret, så er vi i en anden situation.

Så vil jeg selvfølgelig godt beklage over for hr. Søren Krarup, for fair skal være fair. Hr. Søren Krarup taler så om en anden 

tekst fra Karen Blixen end den, jeg talte om. Jeg talte om »Breve fra et land i krig«, og det var måske fra 1939, men der var 

hun jo alt for tæt på beundring for Nazityskland. Men jeg beklager, at jeg forvekslede de to år.
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Kl.14:35  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til udenrigsministeren. Så er det hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.14:35  
Kort bemærkning

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand.

Der er grund til at beklage, at det eneste, som udenrigsministeren beklager, er de litterære ordvekslinger med hr. Søren 

Krarup, for efter denne debat burde der sådan set være en del mere at beklage, bl.a. det forhold, at udenrigsministeren 

overhovedet ikke har kredset omkring det reelle problem og det, forespørgslen egentlig handler om, nemlig hvilken 

betydning for Tyrkiets bevægelse, enten i retning mod eller bort fra EU, det har, at man bliver ved med at forhandle.

Udenrigsministeren har fuldstændig set bort fra det forhold, at man i Tyrkiet bruger de stadige krav fra EU’s side som en rød

klud i ansigtet på befolkningen, bruger dem til at skabe en stadig mere ophedet anti-EU-debat, og at Tyrkiet i kraft af den 

udvikling og i kraft af den almindelige islamisering, der pågår for tiden, rent faktisk bevæger sig i en for os, for Tyrkiet selv 

og for hele Europa aldeles uønskelig retning.

Når vi ser på, hvad der sker i øjeblikket i forhold til pressefriheden, i forhold til minoriteters rettigheder, i forhold til 

uddannelsessektoren osv. osv., er det entydigt til fordel for dem, der ønsker et Tyrkiet vendt i mellemøstlig retning, i retning 

mod islam og islamismen. Jeg tror ærlig talt, man må sige, at den udvikling får vi ikke vendt ved at blive spændt for Tyrkiets

vogn, og det er præcis det, der er tale om i øjeblikket.

Udenrigsministeren nævnte tidligere, at han var begejstret over, at Tyrkiet havde udnævnt en ny forhandler, nemlig Egemen 

Bagis. Men sagen er, at Egemen Bagis er en af stifterne af AK-partiet, hvortil Erdogan selv hører, og tidligere var medlem af

Refah Partisi, der fik sit program kendt i strid med hele det demokratiske udgangspunkt for staten Tyrkiet, en dom, der blev

bekræftet som værende i overensstemmelse med menneskerettighederne, fordi netop det at gå ind for en islamisk totalitær

stat er i strid med menneskerettighederne. Denne mand har sammen med Erdogan og Gül nu skabt et nyt parti, nemlig 

AK-partiet, som vinder stadig større sejre, og det er jo dette problem, vi burde forholde os til: Islamisterne vinder frem, og 

de, som ønsker demokratiet og ønsker den fredelige udvikling, gør det ikke, men går derimod tilbage.

Jeg tror ikke, og Dansk Folkeparti tror ikke på, at vi kan skabe en forening mellem EU og Tyrkiet ved til stadighed at sætte 

de modsætninger over for hinanden; ved hele tiden at skulle fortælle tyrkerne, hvad der er forkert, hvad der er galt, og hvad 

det er, de ikke kan finde ud af, fordi de altså kommer fra et så fundamentalt anderledes udgangspunkt end vi andre.

Det er fuldstændig rigtigt, når udenrigsministeren siger, at der f.eks. også har været alkoholforbud i den danske historie. 

Men det var jo med en helt anden motivation, en helt anden historisk baggrund. Alt imens det, vi taler om her, er et politisk 

ønske om at inkorporere religion i politik, havde det, udenrigsministeren talte om med Kaj Munk og Vedersø, jo en helt 

anden sammenhæng. Det handlede om mindre, religiøse grupper, hvor man ikke indblandede det politiske som sådan.

Det samme kan gøre sig gældende med hensyn til hovedtørklædeforbuddet, og her er det jo rigtigt, at domstolene reddede 

ophævelsen af forbuddet fra at blive gennemført. Men det fritager jo ikke regeringen for at have det samme ønske. AK-

regeringen ønskede at ophæve forbuddet, og AK-regeringen ønskede tidligere at gøre det til en straffelovovertrædelse at 

være utro osv.

Alle disse ting blev selvfølgelig ikke gennemført, fordi forfatningen stadig forsvarer de demokratiske og sekulære principper, 

og det er jo fremragende eksempler på, hvad det er for en regering, vi har med at gøre; hvad det er for en regering, EU og 

udenrigsministeren forhandler med. Det er ikke en regering, der vil demokratiet, det er en regering, der vil islamisternes 

linje.

Det er derfor, man kun kan gøre én ting, hvis man vil forbrødring mellem EU og Tyrkiet. Det er at høre op med at forsøge det

umulige, nemlig foreningen af de uforenelige størrelser, og sige til tyrkerne: Vi skal være venner, vi skal være kollegaer og 

samarbejdspartnere i de organer, hvor det fungerer - NATO, Europarådet, OSCE osv., som udenrigsministeren selv har 

nævnt - men ikke i EU, der er så forpligtende, og hvor det ganske enkelt ikke kan lade sig gøre. 
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Kl.14:39  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren.

Der er ikke flere, der har bedt om ordet. Derfor kan vi begynde afstemningen, og det ser ud til, at alle, der skal stemme, er 

kommet til stede.

  

Vis alle (0) indlæg i denne gruppe
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Kl.14:40  
Kort bemærkning

Afstemning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der stemmes om forslag til vedtagelse nr. V 49 af Michael Aastrup Jensen (V), Yildiz Akdogan (S), Hanne Agersnap (SF), 

Helle Sjelle (KF), Niels Helveg Petersen (RV) og Villum Christensen (LA), og der kan stemmes.

Afstemningen slutter.

For stemte: 89 (V, S, SF, KF, RV og LA), imod stemte: 18 (DF og EL), hverken for eller imod stemte: 0.

Hermed er forslaget vedtaget.

Herefter er forslag til vedtagelse nr. V 48 af Morten Messerschmidt (DF) bortfaldet.

Hermed er forespørgslen afsluttet.
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Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.14:03  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg skal bare forstå det helt rigtigt. Når AKP, altså regeringspartiet, får dom fra den tyrkiske forfatningsdomstol for at være 

islamistisk, og når dette islamistiske parti, som altså indskrænker minoriteters rettigheder, indskrænker kvinders 

rettigheder, sætter begrænsninger i næringsdrivendes mulighed for f.eks. at sælge alkohol osv. og altså gennemfører et 

islamisk program, får stadig større opbakning i befolkningen, er det en god, sund og demokratisk udvikling?
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Kl.14:03  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:03  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Det har jeg ikke sagt noget som helst om. Men det, som jeg mener man skal lægge mærke til, er, at oppositionen til 

regeringspartiet jo er en meget splittet opposition, som består af mange forskellige grupper. Den består af kemalister, den 

består også af meget konservative islamistiske kredse, som er imod den modernisering, der rent faktisk sker i det tyrkiske 

samfund i dag. Så styrken for regeringspartiet er ikke først og fremmest, at det er et parti, der er islamisk og bekender sig 

til det, men at det også er et parti, der forsøger at modernisere Tyrkiet.
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Kl.14:04  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe.
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Kl.14:04  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Hr. Niels Helveg Petersen finder mig historieløs, fordi jeg sagde, at historien går ufattelig langsomt. Nu er der jo forskel på 

historie og historie.

Der er jo krusningerne på vandoverfladen. Alt det, hr. Niels Helveg Petersen ser i dagens tv-avis, og det, han hører, når han 

går hen til frisøren for at blive klippet, er krusningerne. Så er der de store, store langsomme bevægelser. Jeg nævnte som 

eksempel, at Muhammed er halvandet tusind år gammel, at islam stort set ikke har bevæget sig, siden islam er noget af 

det mest ubevægelige, der findes. Dog kom der så et tilbageslag i Tyrkiet i 1920'erne under Kemal Atatürk.

Nu er det så igen på vej den anden vej, hvilket vel i og for sig kun er et vidnesbyrd om, at Kemal Atatürks reformer egentlig 

ikke var noget, der havde folkesjælen med sig. Man kan ikke, som han troede, sådan rive sjælen ud af et folk, og det viser 

sig altså nu. Så nu bevæger det sig i den urgamle retning. Det var den historie, den store historie, den gamle historie, den 

langsomme historie, der går så tilpas sindigt.
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Kl.14:06  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:06  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg takker så for erkendelsen af, at udviklingen i Europa omkring udvidelsen af EU og NATO siden 1990 altså er gået 

meget hurtigt. Det er vi så enige om, sådan må jeg forstå indlægget. Hvad de lange bevægelser angår, tror jeg, at det, der 

sker i Tyrkiet i dag, ikke mindst på det økonomiske område, hvor der er en meget stærk modernisering i gang, er noget af 

det, der flytter Tyrkiet og flytter opfattelserne i Tyrkiet. Det er min vurdering.
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Kl.14:06  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.14:06  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jeg begriber det simpelt hen ikke. Hvad er det for nogen opfattelser i Tyrkiet, der flytter sig i en i hr. Niels Helvegs øjne 

ønskelig retning? Har hr. Niels Helveg ikke opdaget, at Tyrkiet er undervejs til, i endnu højere grad end det nogen sinde har 

været, at blive en islamisk betonstat. Må jeg stille det spørgsmål, som jeg stillede til hr. Michael Aastrup Jensen: Hvad er 

det for en tidshorisont, hr. Niels Helveg arbejder med? Er det i løbet af 30, 100, 200, 300 år, at der er mulighed for, at 

Tyrkiet opfylder Københavnskriterierne?
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Kl.14:07  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Jeg skal lige gøre hr. Jesper Langballe opmærksom på, at når man tiltaler ordføreren, er det med ordføreren eller hr. Niels 

Helveg Petersen. Man skal bruge hele navnet og ikke kun for- og mellemnavn. (Jesper Langballe (DF): Tak for det). 

Ordføreren.
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Kl.14:08  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Tak hr. formand. Jeg skulle lige huske, hvad der egentlig blev spurgt om, og nu tror jeg, at jeg har det.

Jeg mener, at der sker store forandringer i Tyrkiet, og har været slået af, hvor store forandringer der faktisk sker. Det er et 

samfund under modernisering, og forestillingen om, at al islam er ens, er efter min mening forkert. Der er en afgrund til 

forskel på den demokratiske regering, vi har i Tyrkiet, og så præsteskabet i Iran f.eks. Selv om de ligger i nærheden af 

hinanden og de begge er muslimske lande, er der jo kæmpe, kæmpe forskel. Det tåler ikke sammenligning, og derfor bør 

man nuancere sin vurdering af disse forhold.
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Kl.14:09  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ja tak, og så er der en kort bemærkning fra hr. Søren Krarup.
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Kl.14:09  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg vil godt knytte noget til det, som hr. Niels Helveg Petersen sagde til sidst til hr. Jesper Langballe, hvor han sagde, at 

der er en afgrund til forskel inden for islam i forskellige lande. Så får jeg lyst til at gentage det spørgsmål, jeg stillede 

Radikal Ungdom i søndags, hvor jeg havde fornøjelsen at diskutere med hr. Morten Helveg Petersen om dansk 

forsvarspolitik. Til et spørgsmål fra Radikal Ungdom vedrørende muligheden for at skabe et demokrati i Afghanistan, spurgte

jeg netop - jeg har nævnt det tidligere i dag - om der findes noget muslimsk demokrati i verden? 
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Kl.14:09  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:10  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg tror ikke, der findes et demokrati i et muslimsk land, som jeg sådan uden videre ville kalde demokratisk. Det mener jeg

ikke. Men jeg tror, at man er nødt til samtidig at sige, at når tyrkerne går til valg, er det demokratiske valg. Det en 

demokratisk proces, der fører til udpegelsen af deres regering.

Men så er der jo en række træk i det tyrkiske samfund, som jeg er kritisk over for. Jeg er i øvrigt også meget kritisk over for

den massive og helt overdrevent store militære tilstedeværelse, tyrkerne har på det nordlige Cypern. Det er der ingen grund 

til ikke at være kritisk over for, så det er ikke, fordi der ikke er kritikpunkter, men man må erkende, at der holdes valg, som 

er demokratiske, og der udpeges en regering, som er i overensstemmelse med valgets resultat.
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Kl.14:10  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Søren Krarup.
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Kl.14:10  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Det helt elementære er jo, at der ikke kan være demokrati, hvor der er en hellig lov, som omstøder folkets beslutninger. Og 

sådan er det i islam. Nu forlanger jeg ikke, at hr. Niels Helveg Petersen skal have dybt kendskab til kirkehistorie, til teologi,

men det er faktisk det, der er kernen i sagen. Der er ikke mulighed for et demokrati, hvor de hellige love skal bestemme og 

det er præsterne, der giver loven.

Men jeg vil godt stille hr. Niels Helveg Petersen et spørgsmål. Han nævnede før, at det i Tyrkiet er spørgsmålet om 

fremskridt eller tilbagegang. Hvis det er sådan, at demokratiet går frem, det vil sige, at folkets flertal får sin vilje, så bliver 

landet jo totalt islamisk, for 98 pct. af tyrkerne er muslimer. Hvis det bliver sådan, at militærdiktaturet beholder magten, 

undertrykkes befolkningen, men så får man måske lidt mere i retning af det, man kalder en sekulær stat. Hvad er egentlig 

fremskridt for demokratiet? Er det et fremskridt for demokratiet, at de 98 pct. undertrykkes, og hr. Erdogans døtre må 

sendes til USA for at kunne bære tørklæde under deres uddannelse, eller er det et fremskridt for demokratiet, at 

militærdiktaturet hersker?
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Kl.14:12  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:12  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Den grundlæggende præmis for spørgsmålet forstår jeg ikke og anerkender jeg ikke. De love, der gælder i Tyrkiet, er de 

love, der vedtages af et demokratisk valgt parlament, som har en regering, som er i overensstemmelse med parlamentets 

flertal. Sådan bliver lovgivning til i Tyrkiet, og det er jo netop også derfor, at det giver mening for vestlige regeringer at lægge 

pres på den tyrkiske regering for at opfylde Københavnskriterierne og for at gøre fremskridt i demokratisk henseende.
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Kl.14:12  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Næste ordfører er hr. Per Clausen fra Enhedslisten.

  

Vis alle (26) indlæg i denne gruppe
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Kl.14:13  
Ordfører

(Ordfører)

Per Clausen (EL):

På mange områder er den her debat jo i grunden forholdsvis enkel, selv om man ikke skulle tro det, når man hører den. 

Man kunne vel opsummere det meget kort: Tyrkiet er et land som alle andre. Tyrkiet skal leve op til de krav om 

menneskerettigheder og demokrati, som alle andre lande skal leve op til, for at blive medlem af EU. I den forbindelse er det 

jo vigtigt, at det er det tyrkiske folk, der bestemmer, og at den endelige beslutning om, hvorvidt Tyrkiet skal være fuldgyldigt

medlem af EU, træffes af det tyrkiske folk på en demokratisk måde.

Enhedslisten har den opfattelse, at det bør ske efter en folkeafstemning i Tyrkiet. Det bestemmer vi ikke, men det er det 

synspunkt, vi har. Det er jo ikke, fordi Enhedslisten kan anbefale Tyrkiet at blive medlem af EU. Jeg har meget svært ved at

anbefale et medlemskab af en institution, en klub, som jeg selv og Enhedslisten opfatter som værende ekstremt 

udemokratisk, og en institution, som fungerer alt for meget på pengenes og de store selskabers præmisser. Men det er 

hverken Enhedslisten eller Folketingets flertal, som bør afgøre, om Tyrkiet kan blive medlem af EU. Det, vi kan gøre, er at 

opstille de kriterier, der skal opfyldes. Hvis de opfyldes og Tyrkiet selv på demokratisk vis bestemmer det, skal Tyrkiet 

selvfølgelig kunne være medlem af EU, fordi Tyrkiet er et land som alle andre lande.

Det ændrer selvfølgelig ikke noget ved, at Tyrkiet også er et helt specielt land. Det er et land, som har nogle særlige 

karaktertræk, ligesom alle andre lande har. Derfor er der stadig væk en række grunde til, at Enhedslisten ikke mener, at 

Tyrkiet, hvad enten de måtte ønske det eller ikke ønske det, har mulighed for at blive optaget i EU. Der er to vigtige ting, 

som vi vil fremhæve. Det første er menneskerettighedsspørgsmålet, herunder selvfølgelig undertrykkelsen af kurderne, men 

også menneskerettighedsspørgsmål på en lang række andre områder. Der er tilstandene i Tyrkiet ikke tilfredsstillende. 

Som Socialdemokraternes ordfører ganske rigtigt påpegede, er der sket store og væsentlige fremskridt i forhold til den 

kurdiske befolkning, og der tegner sig nu et billede af, at der måske kan indgås en fredsaftale mellem repræsentanter fra 

den kurdiske befolkning og Tyrkiet til glæde og gavn for såvel den tyrkiske befolkning som den kurdiske befolkning. På 

trods af at der måske tegner sig sådan et billede, ændrer det ikke noget ved, at vi skal fastholde vores kritik af den måde, 

Tyrkiet fortsat undertrykker kurdere og det kurdiske folk på. Men her er der sket fremskridt.

Det andet, som Enhedslisten også lagde meget vægt på, da vi diskuterede det her i Folketingssalen sidste gang, var den 

tyrkiske hærs mulighed for at sætte demokratiet ud af kraft. Også her må vi konstatere, at der er sket fremskridt. Fra at 

den tyrkiske hær sådan pr. definition havde mulighed for at gå ind og træffe afgørelser om, hvorvidt noget var i 

overensstemmelse med folkeånden, og om, hvad der var den sande sekulære tyrkiske interesse, kan vi jo i dag konstatere,

at der faktisk er sket fremskridt i demokratisk retning.

Det fører os så til den debat, som Dansk Folkeparti helst vil føre, og som de gør ud fra det noget indskrænkede og 

endimensionelle historiesyn, de har, nemlig at der er konflikten mellem islam og islamisterne på den ene side og alle andre

på den anden side. Derfor bliver det det spørgsmål, der bliver rejst, og i den forbindelse vil vi fra Enhedslistens side gerne 

sige, at vi jo går ind for adskillelse mellem stat og religion - også i Danmark - og vi går ind for, at politik skal ske i en 

sekulær fase, men det har jo aldrig været det, der har været kriteriet for at blive medlem af EU. Den socialdemokratiske 

ordfører nævnte jo på eksemplarisk vis, hvordan Irland ikke ville have haft en chance ud fra de kriterier.

De, der kan huske historien, vil jo også vide, at hr. Søren Krarup, inden han opdagede muslimerne, førte lange kampe mod 

den katolske kirkes indflydelse i Europa og så EU som papisternes, altså pavens, redskab til at undertrykke den lutherske 

kristendom og den sande danskhed, så han var opmærksom på den katolske fare dengang. Men pointen er, at det aldrig 

har været det, der har været kriteriet. Derfor er kriteriet, at vi skal sikre, at demokratiets spilleregler overholdes, at 

menneskerettighederne sikres, og at der ikke er nogen, som bruger undertrykkende metoder til at sikre noget, vi hævder er 

godt.

Enhedslisten er ikke et øjeblik i tvivl om, at det er bedre, at det tyrkiske folk selv træffer beslutninger om, hvordan de skal 

indrette deres land, end at det er den tyrkiske hær, der beslutter det. Enhedslisten er derfor heller ikke i tvivl om, at den 

udemokratiske forfatning, som man fik i Tyrkiet i 1982, og som man er i færd med at afvikle, og som åbenbart fører til den 

paradoksale situation, at et parti, som har stor opbakning i befolkningen, er i strid med grundloven, måske mere er et 

udtryk for, at man har haft en udemokratisk grundlov, end det er udtryk for noget som helst andet.

Så Enhedslistens udgangspunkt er altså, at denne sag skal behandles, som når et hvilken som helst andet land ønsker at 

blive optaget i EU. Derfor kan vi ikke stemme for det forslag, som flertallet har fremsat, fordi man her indfører en særlig 

bestemmelse, som er målrettet på Tyrkiet, nemlig den, at det også skal passe ind i EU's kram, hvis man skal have Tyrkiet 

med ind, og det kan vi ikke støtte. Så vi vil stemme imod det forslag til vedtagelse. Vi ville, hvis det skulle ske, også 

stemme imod det forslag til vedtagelse, der er kommet fra Dansk Folkeparti.
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Kl.14:18  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er vi nået til, at udenrigsministeren har mulighed for at forklare, hvad udenrigsministeren mener om det her forslag.

  

Vis alle (2) indlæg i denne gruppe
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Kl.14:19  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Nej, det er ikke rigtigt, hr. formand. Jeg har allerede sagt, hvad jeg mener om det. Det skete før frokost. (Den fg. formand 

(Bent Bøgsted: Det er så i orden). Udenrigsministeren har nu mulighed for at svare på og komme med bemærkninger til 

nogle af de ting, der er sagt i dag. Tak, hr. formand, fordi jeg må det. Jeg ved godt, der har været lidt uro, som vi alle 

beklager.

Jeg vil naturligvis tage fat i det, hr. Morten Messerschmidt sagde. Ellers ville han også blive ked af det, for det er hr. Morten 

Messerschmidts dag, og jeg ønsker hr. Morten Messerschmidt tillykke med, at han har afleveret sit speciale. Så må vi 

håbe, at det bliver anerkendt og godkendt. Det er jo så det, det drejer sig om.

Men hans speciale i dag har jeg i hvert fald ikke godkendt. Han startede jo med historisk fusk, som han var dumpet på, hvis

han havde været historiker. Det er han jo så ikke, han er jurist, og de skal ikke nødvendigvis kunne historien. Hr. Morten 

Messerschmidt startede med Chamberlain og sammenlignede mig med Chamberlain - og det var selvfølgelig ikke venligt 

ment, det var faktisk meget uvenligt ment - og sagde, at mit forhold til Tyrkiet skulle være lige så naivt som Chamberlains 

forhold til Hitler. Men jeg vil sige til hr. Morten Messerschmidt, at hvis der nu havde været stillet krav om, at Hitler skulle 

opfylde 35 kapitler, før man kunne tale mere med ham, så tror jeg ikke, der var kommet nogen anden verdenskrig. Derfor 

var det ikke noget særlig godt billede, for vi har fået EU i mellemtiden, som har været den store fredsskaber i Europa, og 

det vil sige, at det havde været rigtig, rigtig godt, hvis Chamberlain havde stillet krav om 35 kapitler. Det gjorde han ikke, vi 

havde ikke EU, men vi stiller krav om 35 kapitler.

Så jeg synes, at det var et meget, meget dårligt billede, som til gengæld viser, hvad hr. Morten Messerschmidt jo ikke var 

interesseret i at vise, nemlig at EU har en meget stor betydning for fredsskabelsen, stabiliteten og den demokratiske 

udvikling i Europa. Og på den måde kom hr. Messerschmidt så til at dumpe i historie, mens jeg fik anledning til at forklare, 

at de 35 kapitler, som Tyrkiet skal opfylde, jo vil bringe os uden for en sådan situation og sammenligning, som hr. Morten 

Messerschmidt uvenligt kom med.

Så kom hr. Morten Messerschmidt også med en masse påstande, og jeg vil ikke tage fat i dem alle sammen, men bare 

gøre opmærksom på - som jeg også før har sagt til hr. Morten Messerschmidt, og vi har også haft den debat før, men det 

har han åbenbart glemt, og derfor vil jeg godt hjælpe hr. Morten Messerschmidt igen, for jeg vil altid gerne hjælpe en 

begavet ung mand til at blive endnu mere begavet - at hovedtørklædeforbuddet ikke blev indført af Atatürk. Så vidt jeg 

husker, blev det faktisk indført af generalerne i 1970'erne, og domstolene har altså fastholdt det.

Det er jo ret vigtigt, at domstolene har fastholdt det, og det viser også magtens tredeling. Når et politisk parti går ind for 

noget andet og får vedtaget noget, som domstolene så siger ikke er i overensstemmelse med forfatningen, har vi jo faktisk 

noget af det, vi prøver at belære verden om, nemlig magtens tredeling og den uafhængige retsinstans. Og jeg ved, at hr. 

Morten Messerschmidt som jurist jo må være meget optaget af magtens tredeling og præcis også domstolenes 

uafhængighed. Og det viste denne sag jo. Et politisk parti har jo lov til at arbejde for sit program, men så er det altså 

afgørende, at man har en domstol, som kan sige: Ja, det er godt nok, men det er i modstrid med forfatningen - og som så 

kan ophæve det, som måtte være blevet vedtaget politisk. Så det synes jeg også var meget godt lige at få præciseret over 

for hr. Morten Messerschmidt.

Så bliver der også pludselig brugt det, at nogle regioner og nogle områder i Tyrkiet har indført alkoholforbud. Jo, men da jeg 

i 1960'erne holdt sommerferie i Vestjylland, var der faktisk alkoholforbud i flere af kommunerne, og det, man solgte på 

kroen, var varme pølser og varm kaffe. Men det betød jo ikke, at kommunerne i Vestjylland var islamistiske; de var 

indremissionske. Kaj Munk, som jeg ved hr. Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti jo selvfølgelig respekterer højt, var

meget imod, at der skulle indføres alkohol i Vedersø. Så det behøver jo altså ikke nødvendigvis være islamistisk. Og noget,

man selv kan vedtage i de forskellige regioner og kommuner, er jo altså, hvilket forhold man vil have til alkohol - sådan som 

man har kunnet i Danmark.

Jeg vil godt lige forholde mig til det med folkeafstemning, som skal være det store shownummer. Det er jeg helt sikker på 

at det bliver her bagefter, og hr. Martin Henriksen skal nok hjælpe med det. Uanset hvad de herrer mener, er der ikke ret 

mange af dem, der kommer til at trykke på knappen, når man skal afgøre, om Tyrkiet skal være medlem af EU eller ej. Hr. 

Morten Messerschmidt kan være vendt tilbage fra Europa-Parlamentet, det er der mulighed for, men der er ikke ret mange, 

der sidder her i salen, der vil have mulighed for det. Derfor er det egentlig ret ligegyldigt, hvad folketingsmedlemmerne her i 

salen mener, med hensyn til om der skal være folkeafstemning eller ej, og hvilke løfter de giver, for de kommer ikke til at 

afgøre det. Det gør det Folketing, der sidder og skal tage stilling til, om Tyrkiet kan blive medlem af EU, og det Folketing 

sidder mange folketingsvalg ude i fremtiden. Derfor er det en fuldstændig gratis omgang. Hvis man lover folkeafstemning, er 

der ingen, der siger, at det bliver holdt af de politikere, der sidder om 20 år; hvis man siger nej til folkeafstemning, er det 

overhovedet ikke sikkert, at de politikere, der sidder om 20 år, ikke indfører folkeafstemning. Så det er en fuldstændig gratis

omgang.

Så vil jeg sige principielt, at Tyrkiet jo i alle sammenhænge er blevet accepteret som et europæisk land, og det kan man 

diskutere geografisk osv., men det er de accepteret som. De er medlemmer af Europarådet, de er medlemmer af alle 

europæiske forsamlinger. Så den diskussion er jo taget for lang tid siden. Det var også tilbage i 1960'erne, at man 

accepterede, at Tyrkiet kunne blive medlem af EU. Så har der været forskellige faser, og så kom så beslutningen i 1962 

om, at man without delay, altså uden forsinkelse, skulle optage forhandlingerne med dem.

Men de er ikke kommet ret langt. Der er 35 kapitler, og man har nået et eller to, otte er frosset ned på grund af 

Ankaraprotokollen, som vi har diskuteret tidligere i dag, så det er altså en lang proces, som kræver, at Tyrkiet lever op til 

alle de betingelser, vi har i EU, for et demokratisk samfund med magtens tredeling og en social markedsøkonomi. Alt det 

skal opfyldes.

Jeg vil godt sige til Dansk Folkeparti, at jeg til fulde respekterer alle Dansk Folkepartis indvendinger. Det gør vi alle 

sammen. Der er meget at indvende. Men pointen er jo bare, at de indvendinger er vi enige om, og hvis Tyrkiet får rettet sig 

på alle disse områder, som der er tale om, så opfylder de jo betingelserne for at blive et europæisk land og for at blive 

medlemmer af EU, hvis EU - og det er ikke noget nyt krav, som Enhedslisten sagde, i forbindelse med Tyrkiet - er i stand 

til at optage. Det gælder hele udvidelsesfeltet. Der kan ikke blive optaget nogen i EU i fremtiden. Vi vurderede det i øvrigt 

også i forbindelse med 2002- og 2004-udvidelsen. Der blev der jo også lavet en vurdering af, om EU ville kunne kapere så 

mange nye medlemmer.

Så derfor kan Enhedslisten såmænd godt stemme for forslaget, for det er ikke et forslag til vedtagelse specielt møntet på 

Tyrkiet, medmindre jeg har misforstået hr. Per Clausen. Det er ikke specielt møntet på Tyrkiet, det er møntet på, at EU 

selvfølgelig også skal være i stand til at optage. Jeg har før brugt billedet i Folketingssalen, at det jo ikke kan nytte noget, 

at man har en redningsbåd, hvis den er fyldt, og der så kommer ti andre og springer i redningsbåden for at blive reddet, 

hvorefter båden synker, således at alle går ned.

Det er det, der har været tale om, nemlig at EU også skal være stand til at holde båden flydende og ikke pludselig komme 

en situation, hvor båden kæntrer og går ned, fordi der kommer for mange i, som man ikke kan ro med om bord.

Så til sidst det geostrategiske - og det har jeg også sagt mange gange: Hvis Tyrkiet vælger den europæiske vej, er der 

altså et nyt Tyrkiet til den tid. Så er Europa er blevet styrket - det kan vi også se med udvidelsen med de 12 - så er EU 

blevet væsentligt styrket, og der er kommet større stabilitet i Europa. Og med hensyn til risikoen for islamisme, som hr. 

Søren Krarup, tror jeg det var, jo har helt ret i eksisterer - vi er jo slet ikke uenige om, at den eksisterer - vil jeg da hellere 

sige: Lad os nu få fjernet risikoen for islamisme og få en kraftigere europæisering, for hvis vi skal se geostrategisk på det, 

og det betyder altså at se på, hvordan den politiske sikkerhedsmæssige strategi kan være i fremtiden, hvordan den 

strategiske situation kan være i fremtiden, vil jeg da meget hellere have et europæisk Tyrkiet end et islamistisk Tyrkiet.

Skal jeg så nu vælge at skubbe Tyrkiet fra mig og så sige, at vi alligevel har opgivet de her islamister? Ja, så har vi da ikke 

fået styrket Europa. Eller skal vi hellere gå den modsatte vej og sige: Jamen når tyrkerne selv siden Atatürk har ønsket at 

komme tættere til Europa og ønsker at opfylde alle betingelserne, er det så ikke bedre, at vi, den dag de gør det, har fået 

dem europæiserede i stedet for at have fået dem islamiserede?

Det er da et ansvar over for kommende generationer, som dette Folketing kan påtage sig. Vi kan jo ikke påtage os det med

folkeafstemning eller ikke folkeafstemning, for det har vi ikke noget at gøre med, men vi kan påtage os nu, om vi ønsker at 

skubbe Tyrkiet i en islamistisk retning eller i en europæisk retning. Jeg vælger den europæiske. Og det er derfor, at jeg 

afviser hr. Morten Messerschmidts forslag til vedtagelse og synes, at vores eget er ganske godt og fornuftigt.
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Kl.14:27  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Det har alligevel medført et par bemærkninger, først fra hr. Kamal Qureshi.
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Kl.14:27  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

Tak. Jeg vil godt følge lidt op på udenrigsministerens spor. Jeg har læst i metroXpress i dag, at hvis tyrkerne ikke støtter 

statsministerens kandidatur til posten som NATO's generalsekretær, smadrer de deres chancer for at komme med i EU. 

Så jeg vil egentlig gerne spørge udenrigsministeren: Det kan vel ikke være sådan nogle ting, der skal afgøre det? Det er vel 

demokratiet, og det er vel menneskerettighederne, og det er vel Københavnskriterierne, som er afgørende for, hvorvidt 

Tyrkiet kan komme ind i EU eller ej.

Jeg spørger selvfølgelig lidt polemisk, fordi jeg jo simpelt hen synes, det må forvirre befolkningen, når det indtryk gives, at 

det sådan er alle mulige mærkelige ting, der skal være afgørende for, hvorvidt Tyrkiet kan blive optaget i EU eller ej, altså at

det oven i købet er, hvorvidt de nu kan støtte statsministerens kandidatur til posten som NATO's generalsekretær, og ikke, 

som vi netop her har slået fast flere gange, at det altså er, hvorvidt Tyrkiet kan leve op til Københavnskriterierne, hvorvidt 

Tyrkiet kan leve op til det, der diskuteres om menneskerettigheder og kvinders rettigheder og nogle af de udviklingstrin, 

som flere af partierne her har talt om.
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Kl.14:29  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Udenrigsministeren.

  

Vis alle (4) indlæg i denne gruppe
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Kl.14:29  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Det er jeg fuldstændig enig med hr. Qureshi i.
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Kl.14:29  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Søren Krarup.
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Kl.14:29  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg hørte, at udenrigsministeren dumpede hr. Morten Messerschmidt i historie. Ja, nu får jeg lyst til at dumpe 

udenrigsministeren.

Chamberlain var den, der opsøgte Hitler. Hitler ønskede ikke at modtage ham; Hitler var helst fri for det. Hitler var senere 

vred over, at han var blevet forhindret i at få startet krigen på et tidspunkt, hvor han selv ønskede det, fordi Chamberlain løb 

ham på dørene. Og det vil sige, at der heller ikke fra Chamberlains side har været det ringeste håb om, at han kunne ændre

Hitler. Hitler var simpelt hen massiv og ville have den krig for enhver pris. Hitler var totalitær, og det er måske, fordi vi har at 

gøre med et totalitært system i islam, som gør, at Tyrkiet heller ikke er nem at flytte.

Jeg har andetsteds citeret Karen Blixen, der nævner, at skal hun finde en parallel til nazismen - det skriver hun i 1940 - så 

ved hun ikke noget bedre end den unge islamisme, og det er jo, fordi det er to af samme støbning.

Dermed er jo sagt, at enhver tro på, at man kan omvende, at man kan europæisere Tyrkiet som et muslimsk land, i hvilket 

98 pct. er muslimer, er fuldstændig uhistorisk.
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Kl.14:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Udenrigsministeren.

  

Vis alle (4) indlæg i denne gruppe
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Kl.14:30  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Altså, nu må jeg lige anfægte hr. Søren Krarups manglende litterære viden. Jeg vil anfægte hr. Søren Krarups manglende 

litterære viden. Karen Blixen skrev desværre nogle meget dårlige artikler, som hr. Søren Krarup nævner, »Breve fra et land i

krig«, hvor hun desværre - hvad der senere er blevet beklaget fra hendes side - kom til at være alt for venlig over for 

Nazityskland. Så hr. Søren Krarup har faktisk ikke fattet ret meget, for det var faktisk venligt ment fra Karen Blixens side. 

Hun har sympati og en vis beundring for den kraft, der ligger i Nazityskland i 1940 i Berlin i »Breve fra et land i krig«. Så 

derfor synes jeg faktisk, det var lidt uheldigt. Så kan vi diskutere udlægningen. Men det er den udlægning, der er den 

almindelige af Blixens »Breve fra et land i krig«. Så det er faktisk stort set misbrug af Karen Blixen.

Hvad Chamberlain angår, var det, hr. Søren Krarup sagde, jo for så vidt fra en diskussion med hr. Morten Messerschmidt. 

For pointen var jo, at hr. Morten Messerschmidt stod og sagde, at jeg stod der og viftede med et blad og troede, at jeg 

havde fået fred med Tyrkiet, som Chamberlain mente, at han havde fået det det Tyskland. Så tag nu den diskussion selv 

med hr. Morten Messerschmidt. For det var hr. Morten Messerschmidt, jeg svarede, og der siger jeg, at hvis der havde 

været 35 kapitler, Hitler skulle opfylde, så havde vi ikke haft anden verdenskrig.
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Kl.14:31  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Søren Krarup.
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Kl.14:31  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg er ked af, at jeg må sige til udenrigsministeren, at han er en dårlig litteraturlæser. De artikler, som Karen Blixen skriver 

i april 1940, og som skulle have været offentliggjort den 10. april 1940, blev det af en eller anden grund ikke. De er 

fremragende, præcise og meget historisk korrekte i deres skildring af nazismen, også i dens parallelitet med islam. Så den

litteraturlæsning holder ikke.

Jeg synes altså, det skal understreges, at når udenrigsministeren i dag taler om at europæisere Tyrkiet, og bl.a. i den, skal

vi sige overtroiske tanke tager til Durban II, så er og bliver det ikke blot en litteraturhistorisk, men også en europæisk-

historisk misforståelse, at man kan omvende et totalitært styre. Det kan man ikke.
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Kl.14:32  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Udenrigsministeren.

  

Vis alle (4) indlæg i denne gruppe

136

Kl.14:32  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Ja, det er da ellers lykkedes mange steder. Historien stod ikke fast i år 700. Det ved jeg godt islamisternes ekstremister 

ønsker, men den har faktisk bevæget sig siden. Der er mange totalitære regimer, der er blevet demokratiseret. Atatürk, 

som Dansk Folkeparti går så kraftigt ind for, havde ikke noget demokrati. Tyrkiet er altså et land med frie valg.

Vi kan tage andre lande, og for nu at blive i det islamiske område vil jeg sige, at Senegal er anerkendt som et land med frie 

og fair valg, men der er befolkningen altså muslimsk. Tag Indonesien, der er anerkendt som et frit og fair demokrati, og som

har verdens næststørste muslimske befolkning.

Så lad nu være med at forenkle det så meget. Det er slet ikke islam, vi diskuterer i dag, vi diskuterer Tyrkiet. Jeg siger 

bare, at vi vil forhindre et islamistisk Tyrkiet, vi ønsker et europæisk Tyrkiet. Og det er ikke rigtigt, at ting ikke kan forandre 

sig.
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Kl.14:33  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Jeg vil gerne lige bede om, at der bliver lidt ro. Vi er stadig væk i gang med debatten, og det er altså ikke til at høre noget 

som helst. De ærede folketingsmedlemmer kan ikke høre noget. De kan høre, hvad de selv siger, men vi kan ikke høre, 

hvad debatten går ud på. Så der skal altså være ro, så længe debatten er i gang. Værsgo, udenrigsminister.

  

Vis alle (2) indlæg i denne gruppe
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Kl.14:34  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Min slutpointe er kun den her, nemlig at totalitære regimer trods alt har forandret sig mange steder i historiens løb, også i 

den islamiske verden. Lad os i stedet for disse forenklinger arbejde for, at vi får demokratiseret og fremmet 

menneskerettighederne - jeg ved godt, at hr. Søren Krarup heller ikke kan lide menneskerettighederne - fremmet f.eks. 

kvindernes vilkår. Straffene for æresdrab er jo steget voldsomt i Tyrkiet i de senere år. Så der er da fremskridt, men der er 

også tilbageskridt, som jeg sagde.

Pressefriheden, som hr. Morten Messerschmidt var inde på, lader da meget tilbage at ønske, så der er jeg enig med hr. 

Morten Messerschmidt. Det eksempel med Darwin er Erdogan måske ikke skyld i, for det er der ikke noget bevis for, men 

det er da i hvert fald en dumhed, der er begået af en redaktør af en eller anden grund.

Så der er da selvfølgelig mangler, og det er forkert at forestille sig, at vi siger, der ikke er mangler. Vi siger, der er mangler, 

men vi siger bare, at de kan udbedres, og er de udbedret, så er vi i en anden situation.

Så vil jeg selvfølgelig godt beklage over for hr. Søren Krarup, for fair skal være fair. Hr. Søren Krarup taler så om en anden 

tekst fra Karen Blixen end den, jeg talte om. Jeg talte om »Breve fra et land i krig«, og det var måske fra 1939, men der var 

hun jo alt for tæt på beundring for Nazityskland. Men jeg beklager, at jeg forvekslede de to år.
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Kl.14:35  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til udenrigsministeren. Så er det hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.14:35  
Kort bemærkning

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand.

Der er grund til at beklage, at det eneste, som udenrigsministeren beklager, er de litterære ordvekslinger med hr. Søren 

Krarup, for efter denne debat burde der sådan set være en del mere at beklage, bl.a. det forhold, at udenrigsministeren 

overhovedet ikke har kredset omkring det reelle problem og det, forespørgslen egentlig handler om, nemlig hvilken 

betydning for Tyrkiets bevægelse, enten i retning mod eller bort fra EU, det har, at man bliver ved med at forhandle.

Udenrigsministeren har fuldstændig set bort fra det forhold, at man i Tyrkiet bruger de stadige krav fra EU’s side som en rød

klud i ansigtet på befolkningen, bruger dem til at skabe en stadig mere ophedet anti-EU-debat, og at Tyrkiet i kraft af den 

udvikling og i kraft af den almindelige islamisering, der pågår for tiden, rent faktisk bevæger sig i en for os, for Tyrkiet selv 

og for hele Europa aldeles uønskelig retning.

Når vi ser på, hvad der sker i øjeblikket i forhold til pressefriheden, i forhold til minoriteters rettigheder, i forhold til 

uddannelsessektoren osv. osv., er det entydigt til fordel for dem, der ønsker et Tyrkiet vendt i mellemøstlig retning, i retning 

mod islam og islamismen. Jeg tror ærlig talt, man må sige, at den udvikling får vi ikke vendt ved at blive spændt for Tyrkiets

vogn, og det er præcis det, der er tale om i øjeblikket.

Udenrigsministeren nævnte tidligere, at han var begejstret over, at Tyrkiet havde udnævnt en ny forhandler, nemlig Egemen 

Bagis. Men sagen er, at Egemen Bagis er en af stifterne af AK-partiet, hvortil Erdogan selv hører, og tidligere var medlem af

Refah Partisi, der fik sit program kendt i strid med hele det demokratiske udgangspunkt for staten Tyrkiet, en dom, der blev

bekræftet som værende i overensstemmelse med menneskerettighederne, fordi netop det at gå ind for en islamisk totalitær

stat er i strid med menneskerettighederne. Denne mand har sammen med Erdogan og Gül nu skabt et nyt parti, nemlig 

AK-partiet, som vinder stadig større sejre, og det er jo dette problem, vi burde forholde os til: Islamisterne vinder frem, og 

de, som ønsker demokratiet og ønsker den fredelige udvikling, gør det ikke, men går derimod tilbage.

Jeg tror ikke, og Dansk Folkeparti tror ikke på, at vi kan skabe en forening mellem EU og Tyrkiet ved til stadighed at sætte 

de modsætninger over for hinanden; ved hele tiden at skulle fortælle tyrkerne, hvad der er forkert, hvad der er galt, og hvad 

det er, de ikke kan finde ud af, fordi de altså kommer fra et så fundamentalt anderledes udgangspunkt end vi andre.

Det er fuldstændig rigtigt, når udenrigsministeren siger, at der f.eks. også har været alkoholforbud i den danske historie. 

Men det var jo med en helt anden motivation, en helt anden historisk baggrund. Alt imens det, vi taler om her, er et politisk 

ønske om at inkorporere religion i politik, havde det, udenrigsministeren talte om med Kaj Munk og Vedersø, jo en helt 

anden sammenhæng. Det handlede om mindre, religiøse grupper, hvor man ikke indblandede det politiske som sådan.

Det samme kan gøre sig gældende med hensyn til hovedtørklædeforbuddet, og her er det jo rigtigt, at domstolene reddede 

ophævelsen af forbuddet fra at blive gennemført. Men det fritager jo ikke regeringen for at have det samme ønske. AK-

regeringen ønskede at ophæve forbuddet, og AK-regeringen ønskede tidligere at gøre det til en straffelovovertrædelse at 

være utro osv.

Alle disse ting blev selvfølgelig ikke gennemført, fordi forfatningen stadig forsvarer de demokratiske og sekulære principper, 

og det er jo fremragende eksempler på, hvad det er for en regering, vi har med at gøre; hvad det er for en regering, EU og 

udenrigsministeren forhandler med. Det er ikke en regering, der vil demokratiet, det er en regering, der vil islamisternes 

linje.

Det er derfor, man kun kan gøre én ting, hvis man vil forbrødring mellem EU og Tyrkiet. Det er at høre op med at forsøge det

umulige, nemlig foreningen af de uforenelige størrelser, og sige til tyrkerne: Vi skal være venner, vi skal være kollegaer og 

samarbejdspartnere i de organer, hvor det fungerer - NATO, Europarådet, OSCE osv., som udenrigsministeren selv har 

nævnt - men ikke i EU, der er så forpligtende, og hvor det ganske enkelt ikke kan lade sig gøre. 
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Kl.14:39  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren.

Der er ikke flere, der har bedt om ordet. Derfor kan vi begynde afstemningen, og det ser ud til, at alle, der skal stemme, er 

kommet til stede.

  

Vis alle (0) indlæg i denne gruppe
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Kl.14:40  
Kort bemærkning

Afstemning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der stemmes om forslag til vedtagelse nr. V 49 af Michael Aastrup Jensen (V), Yildiz Akdogan (S), Hanne Agersnap (SF), 

Helle Sjelle (KF), Niels Helveg Petersen (RV) og Villum Christensen (LA), og der kan stemmes.

Afstemningen slutter.

For stemte: 89 (V, S, SF, KF, RV og LA), imod stemte: 18 (DF og EL), hverken for eller imod stemte: 0.

Hermed er forslaget vedtaget.

Herefter er forslag til vedtagelse nr. V 48 af Morten Messerschmidt (DF) bortfaldet.

Hermed er forespørgslen afsluttet.
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Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.14:03  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg skal bare forstå det helt rigtigt. Når AKP, altså regeringspartiet, får dom fra den tyrkiske forfatningsdomstol for at være 

islamistisk, og når dette islamistiske parti, som altså indskrænker minoriteters rettigheder, indskrænker kvinders 

rettigheder, sætter begrænsninger i næringsdrivendes mulighed for f.eks. at sælge alkohol osv. og altså gennemfører et 

islamisk program, får stadig større opbakning i befolkningen, er det en god, sund og demokratisk udvikling?
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Kl.14:03  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:03  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Det har jeg ikke sagt noget som helst om. Men det, som jeg mener man skal lægge mærke til, er, at oppositionen til 

regeringspartiet jo er en meget splittet opposition, som består af mange forskellige grupper. Den består af kemalister, den 

består også af meget konservative islamistiske kredse, som er imod den modernisering, der rent faktisk sker i det tyrkiske 

samfund i dag. Så styrken for regeringspartiet er ikke først og fremmest, at det er et parti, der er islamisk og bekender sig 

til det, men at det også er et parti, der forsøger at modernisere Tyrkiet.
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Kl.14:04  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe.
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Kl.14:04  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Hr. Niels Helveg Petersen finder mig historieløs, fordi jeg sagde, at historien går ufattelig langsomt. Nu er der jo forskel på 

historie og historie.

Der er jo krusningerne på vandoverfladen. Alt det, hr. Niels Helveg Petersen ser i dagens tv-avis, og det, han hører, når han 

går hen til frisøren for at blive klippet, er krusningerne. Så er der de store, store langsomme bevægelser. Jeg nævnte som 

eksempel, at Muhammed er halvandet tusind år gammel, at islam stort set ikke har bevæget sig, siden islam er noget af 

det mest ubevægelige, der findes. Dog kom der så et tilbageslag i Tyrkiet i 1920'erne under Kemal Atatürk.

Nu er det så igen på vej den anden vej, hvilket vel i og for sig kun er et vidnesbyrd om, at Kemal Atatürks reformer egentlig 

ikke var noget, der havde folkesjælen med sig. Man kan ikke, som han troede, sådan rive sjælen ud af et folk, og det viser 

sig altså nu. Så nu bevæger det sig i den urgamle retning. Det var den historie, den store historie, den gamle historie, den 

langsomme historie, der går så tilpas sindigt.
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Kl.14:06  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:06  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg takker så for erkendelsen af, at udviklingen i Europa omkring udvidelsen af EU og NATO siden 1990 altså er gået 

meget hurtigt. Det er vi så enige om, sådan må jeg forstå indlægget. Hvad de lange bevægelser angår, tror jeg, at det, der 

sker i Tyrkiet i dag, ikke mindst på det økonomiske område, hvor der er en meget stærk modernisering i gang, er noget af 

det, der flytter Tyrkiet og flytter opfattelserne i Tyrkiet. Det er min vurdering.
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Kl.14:06  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.14:06  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jeg begriber det simpelt hen ikke. Hvad er det for nogen opfattelser i Tyrkiet, der flytter sig i en i hr. Niels Helvegs øjne 

ønskelig retning? Har hr. Niels Helveg ikke opdaget, at Tyrkiet er undervejs til, i endnu højere grad end det nogen sinde har 

været, at blive en islamisk betonstat. Må jeg stille det spørgsmål, som jeg stillede til hr. Michael Aastrup Jensen: Hvad er 

det for en tidshorisont, hr. Niels Helveg arbejder med? Er det i løbet af 30, 100, 200, 300 år, at der er mulighed for, at 

Tyrkiet opfylder Københavnskriterierne?
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Kl.14:07  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Jeg skal lige gøre hr. Jesper Langballe opmærksom på, at når man tiltaler ordføreren, er det med ordføreren eller hr. Niels 

Helveg Petersen. Man skal bruge hele navnet og ikke kun for- og mellemnavn. (Jesper Langballe (DF): Tak for det). 

Ordføreren.
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Kl.14:08  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Tak hr. formand. Jeg skulle lige huske, hvad der egentlig blev spurgt om, og nu tror jeg, at jeg har det.

Jeg mener, at der sker store forandringer i Tyrkiet, og har været slået af, hvor store forandringer der faktisk sker. Det er et 

samfund under modernisering, og forestillingen om, at al islam er ens, er efter min mening forkert. Der er en afgrund til 

forskel på den demokratiske regering, vi har i Tyrkiet, og så præsteskabet i Iran f.eks. Selv om de ligger i nærheden af 

hinanden og de begge er muslimske lande, er der jo kæmpe, kæmpe forskel. Det tåler ikke sammenligning, og derfor bør 

man nuancere sin vurdering af disse forhold.
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Kl.14:09  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ja tak, og så er der en kort bemærkning fra hr. Søren Krarup.
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Kl.14:09  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg vil godt knytte noget til det, som hr. Niels Helveg Petersen sagde til sidst til hr. Jesper Langballe, hvor han sagde, at 

der er en afgrund til forskel inden for islam i forskellige lande. Så får jeg lyst til at gentage det spørgsmål, jeg stillede 

Radikal Ungdom i søndags, hvor jeg havde fornøjelsen at diskutere med hr. Morten Helveg Petersen om dansk 

forsvarspolitik. Til et spørgsmål fra Radikal Ungdom vedrørende muligheden for at skabe et demokrati i Afghanistan, spurgte

jeg netop - jeg har nævnt det tidligere i dag - om der findes noget muslimsk demokrati i verden? 
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Kl.14:09  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:10  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg tror ikke, der findes et demokrati i et muslimsk land, som jeg sådan uden videre ville kalde demokratisk. Det mener jeg

ikke. Men jeg tror, at man er nødt til samtidig at sige, at når tyrkerne går til valg, er det demokratiske valg. Det en 

demokratisk proces, der fører til udpegelsen af deres regering.

Men så er der jo en række træk i det tyrkiske samfund, som jeg er kritisk over for. Jeg er i øvrigt også meget kritisk over for

den massive og helt overdrevent store militære tilstedeværelse, tyrkerne har på det nordlige Cypern. Det er der ingen grund 

til ikke at være kritisk over for, så det er ikke, fordi der ikke er kritikpunkter, men man må erkende, at der holdes valg, som 

er demokratiske, og der udpeges en regering, som er i overensstemmelse med valgets resultat.
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Kl.14:10  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Søren Krarup.
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Kl.14:10  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Det helt elementære er jo, at der ikke kan være demokrati, hvor der er en hellig lov, som omstøder folkets beslutninger. Og 

sådan er det i islam. Nu forlanger jeg ikke, at hr. Niels Helveg Petersen skal have dybt kendskab til kirkehistorie, til teologi,

men det er faktisk det, der er kernen i sagen. Der er ikke mulighed for et demokrati, hvor de hellige love skal bestemme og 

det er præsterne, der giver loven.

Men jeg vil godt stille hr. Niels Helveg Petersen et spørgsmål. Han nævnede før, at det i Tyrkiet er spørgsmålet om 

fremskridt eller tilbagegang. Hvis det er sådan, at demokratiet går frem, det vil sige, at folkets flertal får sin vilje, så bliver 

landet jo totalt islamisk, for 98 pct. af tyrkerne er muslimer. Hvis det bliver sådan, at militærdiktaturet beholder magten, 

undertrykkes befolkningen, men så får man måske lidt mere i retning af det, man kalder en sekulær stat. Hvad er egentlig 

fremskridt for demokratiet? Er det et fremskridt for demokratiet, at de 98 pct. undertrykkes, og hr. Erdogans døtre må 

sendes til USA for at kunne bære tørklæde under deres uddannelse, eller er det et fremskridt for demokratiet, at 

militærdiktaturet hersker?
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Kl.14:12  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:12  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Den grundlæggende præmis for spørgsmålet forstår jeg ikke og anerkender jeg ikke. De love, der gælder i Tyrkiet, er de 

love, der vedtages af et demokratisk valgt parlament, som har en regering, som er i overensstemmelse med parlamentets 

flertal. Sådan bliver lovgivning til i Tyrkiet, og det er jo netop også derfor, at det giver mening for vestlige regeringer at lægge 

pres på den tyrkiske regering for at opfylde Københavnskriterierne og for at gøre fremskridt i demokratisk henseende.
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Kl.14:12  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Næste ordfører er hr. Per Clausen fra Enhedslisten.

  

Vis alle (26) indlæg i denne gruppe
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Kl.14:13  
Ordfører

(Ordfører)

Per Clausen (EL):

På mange områder er den her debat jo i grunden forholdsvis enkel, selv om man ikke skulle tro det, når man hører den. 

Man kunne vel opsummere det meget kort: Tyrkiet er et land som alle andre. Tyrkiet skal leve op til de krav om 

menneskerettigheder og demokrati, som alle andre lande skal leve op til, for at blive medlem af EU. I den forbindelse er det 

jo vigtigt, at det er det tyrkiske folk, der bestemmer, og at den endelige beslutning om, hvorvidt Tyrkiet skal være fuldgyldigt

medlem af EU, træffes af det tyrkiske folk på en demokratisk måde.

Enhedslisten har den opfattelse, at det bør ske efter en folkeafstemning i Tyrkiet. Det bestemmer vi ikke, men det er det 

synspunkt, vi har. Det er jo ikke, fordi Enhedslisten kan anbefale Tyrkiet at blive medlem af EU. Jeg har meget svært ved at

anbefale et medlemskab af en institution, en klub, som jeg selv og Enhedslisten opfatter som værende ekstremt 

udemokratisk, og en institution, som fungerer alt for meget på pengenes og de store selskabers præmisser. Men det er 

hverken Enhedslisten eller Folketingets flertal, som bør afgøre, om Tyrkiet kan blive medlem af EU. Det, vi kan gøre, er at 

opstille de kriterier, der skal opfyldes. Hvis de opfyldes og Tyrkiet selv på demokratisk vis bestemmer det, skal Tyrkiet 

selvfølgelig kunne være medlem af EU, fordi Tyrkiet er et land som alle andre lande.

Det ændrer selvfølgelig ikke noget ved, at Tyrkiet også er et helt specielt land. Det er et land, som har nogle særlige 

karaktertræk, ligesom alle andre lande har. Derfor er der stadig væk en række grunde til, at Enhedslisten ikke mener, at 

Tyrkiet, hvad enten de måtte ønske det eller ikke ønske det, har mulighed for at blive optaget i EU. Der er to vigtige ting, 

som vi vil fremhæve. Det første er menneskerettighedsspørgsmålet, herunder selvfølgelig undertrykkelsen af kurderne, men 

også menneskerettighedsspørgsmål på en lang række andre områder. Der er tilstandene i Tyrkiet ikke tilfredsstillende. 

Som Socialdemokraternes ordfører ganske rigtigt påpegede, er der sket store og væsentlige fremskridt i forhold til den 

kurdiske befolkning, og der tegner sig nu et billede af, at der måske kan indgås en fredsaftale mellem repræsentanter fra 

den kurdiske befolkning og Tyrkiet til glæde og gavn for såvel den tyrkiske befolkning som den kurdiske befolkning. På 

trods af at der måske tegner sig sådan et billede, ændrer det ikke noget ved, at vi skal fastholde vores kritik af den måde, 

Tyrkiet fortsat undertrykker kurdere og det kurdiske folk på. Men her er der sket fremskridt.

Det andet, som Enhedslisten også lagde meget vægt på, da vi diskuterede det her i Folketingssalen sidste gang, var den 

tyrkiske hærs mulighed for at sætte demokratiet ud af kraft. Også her må vi konstatere, at der er sket fremskridt. Fra at 

den tyrkiske hær sådan pr. definition havde mulighed for at gå ind og træffe afgørelser om, hvorvidt noget var i 

overensstemmelse med folkeånden, og om, hvad der var den sande sekulære tyrkiske interesse, kan vi jo i dag konstatere,

at der faktisk er sket fremskridt i demokratisk retning.

Det fører os så til den debat, som Dansk Folkeparti helst vil føre, og som de gør ud fra det noget indskrænkede og 

endimensionelle historiesyn, de har, nemlig at der er konflikten mellem islam og islamisterne på den ene side og alle andre

på den anden side. Derfor bliver det det spørgsmål, der bliver rejst, og i den forbindelse vil vi fra Enhedslistens side gerne 

sige, at vi jo går ind for adskillelse mellem stat og religion - også i Danmark - og vi går ind for, at politik skal ske i en 

sekulær fase, men det har jo aldrig været det, der har været kriteriet for at blive medlem af EU. Den socialdemokratiske 

ordfører nævnte jo på eksemplarisk vis, hvordan Irland ikke ville have haft en chance ud fra de kriterier.

De, der kan huske historien, vil jo også vide, at hr. Søren Krarup, inden han opdagede muslimerne, førte lange kampe mod 

den katolske kirkes indflydelse i Europa og så EU som papisternes, altså pavens, redskab til at undertrykke den lutherske 

kristendom og den sande danskhed, så han var opmærksom på den katolske fare dengang. Men pointen er, at det aldrig 

har været det, der har været kriteriet. Derfor er kriteriet, at vi skal sikre, at demokratiets spilleregler overholdes, at 

menneskerettighederne sikres, og at der ikke er nogen, som bruger undertrykkende metoder til at sikre noget, vi hævder er 

godt.

Enhedslisten er ikke et øjeblik i tvivl om, at det er bedre, at det tyrkiske folk selv træffer beslutninger om, hvordan de skal 

indrette deres land, end at det er den tyrkiske hær, der beslutter det. Enhedslisten er derfor heller ikke i tvivl om, at den 

udemokratiske forfatning, som man fik i Tyrkiet i 1982, og som man er i færd med at afvikle, og som åbenbart fører til den 

paradoksale situation, at et parti, som har stor opbakning i befolkningen, er i strid med grundloven, måske mere er et 

udtryk for, at man har haft en udemokratisk grundlov, end det er udtryk for noget som helst andet.

Så Enhedslistens udgangspunkt er altså, at denne sag skal behandles, som når et hvilken som helst andet land ønsker at 

blive optaget i EU. Derfor kan vi ikke stemme for det forslag, som flertallet har fremsat, fordi man her indfører en særlig 

bestemmelse, som er målrettet på Tyrkiet, nemlig den, at det også skal passe ind i EU's kram, hvis man skal have Tyrkiet 

med ind, og det kan vi ikke støtte. Så vi vil stemme imod det forslag til vedtagelse. Vi ville, hvis det skulle ske, også 

stemme imod det forslag til vedtagelse, der er kommet fra Dansk Folkeparti.
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Kl.14:18  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er vi nået til, at udenrigsministeren har mulighed for at forklare, hvad udenrigsministeren mener om det her forslag.

  

Vis alle (2) indlæg i denne gruppe
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Kl.14:19  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Nej, det er ikke rigtigt, hr. formand. Jeg har allerede sagt, hvad jeg mener om det. Det skete før frokost. (Den fg. formand 

(Bent Bøgsted: Det er så i orden). Udenrigsministeren har nu mulighed for at svare på og komme med bemærkninger til 

nogle af de ting, der er sagt i dag. Tak, hr. formand, fordi jeg må det. Jeg ved godt, der har været lidt uro, som vi alle 

beklager.

Jeg vil naturligvis tage fat i det, hr. Morten Messerschmidt sagde. Ellers ville han også blive ked af det, for det er hr. Morten 

Messerschmidts dag, og jeg ønsker hr. Morten Messerschmidt tillykke med, at han har afleveret sit speciale. Så må vi 

håbe, at det bliver anerkendt og godkendt. Det er jo så det, det drejer sig om.

Men hans speciale i dag har jeg i hvert fald ikke godkendt. Han startede jo med historisk fusk, som han var dumpet på, hvis

han havde været historiker. Det er han jo så ikke, han er jurist, og de skal ikke nødvendigvis kunne historien. Hr. Morten 

Messerschmidt startede med Chamberlain og sammenlignede mig med Chamberlain - og det var selvfølgelig ikke venligt 

ment, det var faktisk meget uvenligt ment - og sagde, at mit forhold til Tyrkiet skulle være lige så naivt som Chamberlains 

forhold til Hitler. Men jeg vil sige til hr. Morten Messerschmidt, at hvis der nu havde været stillet krav om, at Hitler skulle 

opfylde 35 kapitler, før man kunne tale mere med ham, så tror jeg ikke, der var kommet nogen anden verdenskrig. Derfor 

var det ikke noget særlig godt billede, for vi har fået EU i mellemtiden, som har været den store fredsskaber i Europa, og 

det vil sige, at det havde været rigtig, rigtig godt, hvis Chamberlain havde stillet krav om 35 kapitler. Det gjorde han ikke, vi 

havde ikke EU, men vi stiller krav om 35 kapitler.

Så jeg synes, at det var et meget, meget dårligt billede, som til gengæld viser, hvad hr. Morten Messerschmidt jo ikke var 

interesseret i at vise, nemlig at EU har en meget stor betydning for fredsskabelsen, stabiliteten og den demokratiske 

udvikling i Europa. Og på den måde kom hr. Messerschmidt så til at dumpe i historie, mens jeg fik anledning til at forklare, 

at de 35 kapitler, som Tyrkiet skal opfylde, jo vil bringe os uden for en sådan situation og sammenligning, som hr. Morten 

Messerschmidt uvenligt kom med.

Så kom hr. Morten Messerschmidt også med en masse påstande, og jeg vil ikke tage fat i dem alle sammen, men bare 

gøre opmærksom på - som jeg også før har sagt til hr. Morten Messerschmidt, og vi har også haft den debat før, men det 

har han åbenbart glemt, og derfor vil jeg godt hjælpe hr. Morten Messerschmidt igen, for jeg vil altid gerne hjælpe en 

begavet ung mand til at blive endnu mere begavet - at hovedtørklædeforbuddet ikke blev indført af Atatürk. Så vidt jeg 

husker, blev det faktisk indført af generalerne i 1970'erne, og domstolene har altså fastholdt det.

Det er jo ret vigtigt, at domstolene har fastholdt det, og det viser også magtens tredeling. Når et politisk parti går ind for 

noget andet og får vedtaget noget, som domstolene så siger ikke er i overensstemmelse med forfatningen, har vi jo faktisk 

noget af det, vi prøver at belære verden om, nemlig magtens tredeling og den uafhængige retsinstans. Og jeg ved, at hr. 

Morten Messerschmidt som jurist jo må være meget optaget af magtens tredeling og præcis også domstolenes 

uafhængighed. Og det viste denne sag jo. Et politisk parti har jo lov til at arbejde for sit program, men så er det altså 

afgørende, at man har en domstol, som kan sige: Ja, det er godt nok, men det er i modstrid med forfatningen - og som så 

kan ophæve det, som måtte være blevet vedtaget politisk. Så det synes jeg også var meget godt lige at få præciseret over 

for hr. Morten Messerschmidt.

Så bliver der også pludselig brugt det, at nogle regioner og nogle områder i Tyrkiet har indført alkoholforbud. Jo, men da jeg 

i 1960'erne holdt sommerferie i Vestjylland, var der faktisk alkoholforbud i flere af kommunerne, og det, man solgte på 

kroen, var varme pølser og varm kaffe. Men det betød jo ikke, at kommunerne i Vestjylland var islamistiske; de var 

indremissionske. Kaj Munk, som jeg ved hr. Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti jo selvfølgelig respekterer højt, var

meget imod, at der skulle indføres alkohol i Vedersø. Så det behøver jo altså ikke nødvendigvis være islamistisk. Og noget,

man selv kan vedtage i de forskellige regioner og kommuner, er jo altså, hvilket forhold man vil have til alkohol - sådan som 

man har kunnet i Danmark.

Jeg vil godt lige forholde mig til det med folkeafstemning, som skal være det store shownummer. Det er jeg helt sikker på 

at det bliver her bagefter, og hr. Martin Henriksen skal nok hjælpe med det. Uanset hvad de herrer mener, er der ikke ret 

mange af dem, der kommer til at trykke på knappen, når man skal afgøre, om Tyrkiet skal være medlem af EU eller ej. Hr. 

Morten Messerschmidt kan være vendt tilbage fra Europa-Parlamentet, det er der mulighed for, men der er ikke ret mange, 

der sidder her i salen, der vil have mulighed for det. Derfor er det egentlig ret ligegyldigt, hvad folketingsmedlemmerne her i 

salen mener, med hensyn til om der skal være folkeafstemning eller ej, og hvilke løfter de giver, for de kommer ikke til at 

afgøre det. Det gør det Folketing, der sidder og skal tage stilling til, om Tyrkiet kan blive medlem af EU, og det Folketing 

sidder mange folketingsvalg ude i fremtiden. Derfor er det en fuldstændig gratis omgang. Hvis man lover folkeafstemning, er 

der ingen, der siger, at det bliver holdt af de politikere, der sidder om 20 år; hvis man siger nej til folkeafstemning, er det 

overhovedet ikke sikkert, at de politikere, der sidder om 20 år, ikke indfører folkeafstemning. Så det er en fuldstændig gratis

omgang.

Så vil jeg sige principielt, at Tyrkiet jo i alle sammenhænge er blevet accepteret som et europæisk land, og det kan man 

diskutere geografisk osv., men det er de accepteret som. De er medlemmer af Europarådet, de er medlemmer af alle 

europæiske forsamlinger. Så den diskussion er jo taget for lang tid siden. Det var også tilbage i 1960'erne, at man 

accepterede, at Tyrkiet kunne blive medlem af EU. Så har der været forskellige faser, og så kom så beslutningen i 1962 

om, at man without delay, altså uden forsinkelse, skulle optage forhandlingerne med dem.

Men de er ikke kommet ret langt. Der er 35 kapitler, og man har nået et eller to, otte er frosset ned på grund af 

Ankaraprotokollen, som vi har diskuteret tidligere i dag, så det er altså en lang proces, som kræver, at Tyrkiet lever op til 

alle de betingelser, vi har i EU, for et demokratisk samfund med magtens tredeling og en social markedsøkonomi. Alt det 

skal opfyldes.

Jeg vil godt sige til Dansk Folkeparti, at jeg til fulde respekterer alle Dansk Folkepartis indvendinger. Det gør vi alle 

sammen. Der er meget at indvende. Men pointen er jo bare, at de indvendinger er vi enige om, og hvis Tyrkiet får rettet sig 

på alle disse områder, som der er tale om, så opfylder de jo betingelserne for at blive et europæisk land og for at blive 

medlemmer af EU, hvis EU - og det er ikke noget nyt krav, som Enhedslisten sagde, i forbindelse med Tyrkiet - er i stand 

til at optage. Det gælder hele udvidelsesfeltet. Der kan ikke blive optaget nogen i EU i fremtiden. Vi vurderede det i øvrigt 

også i forbindelse med 2002- og 2004-udvidelsen. Der blev der jo også lavet en vurdering af, om EU ville kunne kapere så 

mange nye medlemmer.

Så derfor kan Enhedslisten såmænd godt stemme for forslaget, for det er ikke et forslag til vedtagelse specielt møntet på 

Tyrkiet, medmindre jeg har misforstået hr. Per Clausen. Det er ikke specielt møntet på Tyrkiet, det er møntet på, at EU 

selvfølgelig også skal være i stand til at optage. Jeg har før brugt billedet i Folketingssalen, at det jo ikke kan nytte noget, 

at man har en redningsbåd, hvis den er fyldt, og der så kommer ti andre og springer i redningsbåden for at blive reddet, 

hvorefter båden synker, således at alle går ned.

Det er det, der har været tale om, nemlig at EU også skal være stand til at holde båden flydende og ikke pludselig komme 

en situation, hvor båden kæntrer og går ned, fordi der kommer for mange i, som man ikke kan ro med om bord.

Så til sidst det geostrategiske - og det har jeg også sagt mange gange: Hvis Tyrkiet vælger den europæiske vej, er der 

altså et nyt Tyrkiet til den tid. Så er Europa er blevet styrket - det kan vi også se med udvidelsen med de 12 - så er EU 

blevet væsentligt styrket, og der er kommet større stabilitet i Europa. Og med hensyn til risikoen for islamisme, som hr. 

Søren Krarup, tror jeg det var, jo har helt ret i eksisterer - vi er jo slet ikke uenige om, at den eksisterer - vil jeg da hellere 

sige: Lad os nu få fjernet risikoen for islamisme og få en kraftigere europæisering, for hvis vi skal se geostrategisk på det, 

og det betyder altså at se på, hvordan den politiske sikkerhedsmæssige strategi kan være i fremtiden, hvordan den 

strategiske situation kan være i fremtiden, vil jeg da meget hellere have et europæisk Tyrkiet end et islamistisk Tyrkiet.

Skal jeg så nu vælge at skubbe Tyrkiet fra mig og så sige, at vi alligevel har opgivet de her islamister? Ja, så har vi da ikke 

fået styrket Europa. Eller skal vi hellere gå den modsatte vej og sige: Jamen når tyrkerne selv siden Atatürk har ønsket at 

komme tættere til Europa og ønsker at opfylde alle betingelserne, er det så ikke bedre, at vi, den dag de gør det, har fået 

dem europæiserede i stedet for at have fået dem islamiserede?

Det er da et ansvar over for kommende generationer, som dette Folketing kan påtage sig. Vi kan jo ikke påtage os det med

folkeafstemning eller ikke folkeafstemning, for det har vi ikke noget at gøre med, men vi kan påtage os nu, om vi ønsker at 

skubbe Tyrkiet i en islamistisk retning eller i en europæisk retning. Jeg vælger den europæiske. Og det er derfor, at jeg 

afviser hr. Morten Messerschmidts forslag til vedtagelse og synes, at vores eget er ganske godt og fornuftigt.
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Kl.14:27  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Det har alligevel medført et par bemærkninger, først fra hr. Kamal Qureshi.
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Kl.14:27  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

Tak. Jeg vil godt følge lidt op på udenrigsministerens spor. Jeg har læst i metroXpress i dag, at hvis tyrkerne ikke støtter 

statsministerens kandidatur til posten som NATO's generalsekretær, smadrer de deres chancer for at komme med i EU. 

Så jeg vil egentlig gerne spørge udenrigsministeren: Det kan vel ikke være sådan nogle ting, der skal afgøre det? Det er vel 

demokratiet, og det er vel menneskerettighederne, og det er vel Københavnskriterierne, som er afgørende for, hvorvidt 

Tyrkiet kan komme ind i EU eller ej.

Jeg spørger selvfølgelig lidt polemisk, fordi jeg jo simpelt hen synes, det må forvirre befolkningen, når det indtryk gives, at 

det sådan er alle mulige mærkelige ting, der skal være afgørende for, hvorvidt Tyrkiet kan blive optaget i EU eller ej, altså at

det oven i købet er, hvorvidt de nu kan støtte statsministerens kandidatur til posten som NATO's generalsekretær, og ikke, 

som vi netop her har slået fast flere gange, at det altså er, hvorvidt Tyrkiet kan leve op til Københavnskriterierne, hvorvidt 

Tyrkiet kan leve op til det, der diskuteres om menneskerettigheder og kvinders rettigheder og nogle af de udviklingstrin, 

som flere af partierne her har talt om.
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Kl.14:29  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Udenrigsministeren.

  

Vis alle (4) indlæg i denne gruppe
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Kl.14:29  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Det er jeg fuldstændig enig med hr. Qureshi i.
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Kl.14:29  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Søren Krarup.
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Kl.14:29  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg hørte, at udenrigsministeren dumpede hr. Morten Messerschmidt i historie. Ja, nu får jeg lyst til at dumpe 

udenrigsministeren.

Chamberlain var den, der opsøgte Hitler. Hitler ønskede ikke at modtage ham; Hitler var helst fri for det. Hitler var senere 

vred over, at han var blevet forhindret i at få startet krigen på et tidspunkt, hvor han selv ønskede det, fordi Chamberlain løb 

ham på dørene. Og det vil sige, at der heller ikke fra Chamberlains side har været det ringeste håb om, at han kunne ændre

Hitler. Hitler var simpelt hen massiv og ville have den krig for enhver pris. Hitler var totalitær, og det er måske, fordi vi har at 

gøre med et totalitært system i islam, som gør, at Tyrkiet heller ikke er nem at flytte.

Jeg har andetsteds citeret Karen Blixen, der nævner, at skal hun finde en parallel til nazismen - det skriver hun i 1940 - så 

ved hun ikke noget bedre end den unge islamisme, og det er jo, fordi det er to af samme støbning.

Dermed er jo sagt, at enhver tro på, at man kan omvende, at man kan europæisere Tyrkiet som et muslimsk land, i hvilket 

98 pct. er muslimer, er fuldstændig uhistorisk.
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Kl.14:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Udenrigsministeren.

  

Vis alle (4) indlæg i denne gruppe
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Kl.14:30  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Altså, nu må jeg lige anfægte hr. Søren Krarups manglende litterære viden. Jeg vil anfægte hr. Søren Krarups manglende 

litterære viden. Karen Blixen skrev desværre nogle meget dårlige artikler, som hr. Søren Krarup nævner, »Breve fra et land i

krig«, hvor hun desværre - hvad der senere er blevet beklaget fra hendes side - kom til at være alt for venlig over for 

Nazityskland. Så hr. Søren Krarup har faktisk ikke fattet ret meget, for det var faktisk venligt ment fra Karen Blixens side. 

Hun har sympati og en vis beundring for den kraft, der ligger i Nazityskland i 1940 i Berlin i »Breve fra et land i krig«. Så 

derfor synes jeg faktisk, det var lidt uheldigt. Så kan vi diskutere udlægningen. Men det er den udlægning, der er den 

almindelige af Blixens »Breve fra et land i krig«. Så det er faktisk stort set misbrug af Karen Blixen.

Hvad Chamberlain angår, var det, hr. Søren Krarup sagde, jo for så vidt fra en diskussion med hr. Morten Messerschmidt. 

For pointen var jo, at hr. Morten Messerschmidt stod og sagde, at jeg stod der og viftede med et blad og troede, at jeg 

havde fået fred med Tyrkiet, som Chamberlain mente, at han havde fået det det Tyskland. Så tag nu den diskussion selv 

med hr. Morten Messerschmidt. For det var hr. Morten Messerschmidt, jeg svarede, og der siger jeg, at hvis der havde 

været 35 kapitler, Hitler skulle opfylde, så havde vi ikke haft anden verdenskrig.
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Kl.14:31  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Søren Krarup.
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Kl.14:31  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg er ked af, at jeg må sige til udenrigsministeren, at han er en dårlig litteraturlæser. De artikler, som Karen Blixen skriver 

i april 1940, og som skulle have været offentliggjort den 10. april 1940, blev det af en eller anden grund ikke. De er 

fremragende, præcise og meget historisk korrekte i deres skildring af nazismen, også i dens parallelitet med islam. Så den

litteraturlæsning holder ikke.

Jeg synes altså, det skal understreges, at når udenrigsministeren i dag taler om at europæisere Tyrkiet, og bl.a. i den, skal

vi sige overtroiske tanke tager til Durban II, så er og bliver det ikke blot en litteraturhistorisk, men også en europæisk-

historisk misforståelse, at man kan omvende et totalitært styre. Det kan man ikke.
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Kl.14:32  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Udenrigsministeren.

  

Vis alle (4) indlæg i denne gruppe
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Kl.14:32  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Ja, det er da ellers lykkedes mange steder. Historien stod ikke fast i år 700. Det ved jeg godt islamisternes ekstremister 

ønsker, men den har faktisk bevæget sig siden. Der er mange totalitære regimer, der er blevet demokratiseret. Atatürk, 

som Dansk Folkeparti går så kraftigt ind for, havde ikke noget demokrati. Tyrkiet er altså et land med frie valg.

Vi kan tage andre lande, og for nu at blive i det islamiske område vil jeg sige, at Senegal er anerkendt som et land med frie 

og fair valg, men der er befolkningen altså muslimsk. Tag Indonesien, der er anerkendt som et frit og fair demokrati, og som

har verdens næststørste muslimske befolkning.

Så lad nu være med at forenkle det så meget. Det er slet ikke islam, vi diskuterer i dag, vi diskuterer Tyrkiet. Jeg siger 

bare, at vi vil forhindre et islamistisk Tyrkiet, vi ønsker et europæisk Tyrkiet. Og det er ikke rigtigt, at ting ikke kan forandre 

sig.
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Kl.14:33  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Jeg vil gerne lige bede om, at der bliver lidt ro. Vi er stadig væk i gang med debatten, og det er altså ikke til at høre noget 

som helst. De ærede folketingsmedlemmer kan ikke høre noget. De kan høre, hvad de selv siger, men vi kan ikke høre, 

hvad debatten går ud på. Så der skal altså være ro, så længe debatten er i gang. Værsgo, udenrigsminister.

  

Vis alle (2) indlæg i denne gruppe
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Kl.14:34  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Min slutpointe er kun den her, nemlig at totalitære regimer trods alt har forandret sig mange steder i historiens løb, også i 

den islamiske verden. Lad os i stedet for disse forenklinger arbejde for, at vi får demokratiseret og fremmet 

menneskerettighederne - jeg ved godt, at hr. Søren Krarup heller ikke kan lide menneskerettighederne - fremmet f.eks. 

kvindernes vilkår. Straffene for æresdrab er jo steget voldsomt i Tyrkiet i de senere år. Så der er da fremskridt, men der er 

også tilbageskridt, som jeg sagde.

Pressefriheden, som hr. Morten Messerschmidt var inde på, lader da meget tilbage at ønske, så der er jeg enig med hr. 

Morten Messerschmidt. Det eksempel med Darwin er Erdogan måske ikke skyld i, for det er der ikke noget bevis for, men 

det er da i hvert fald en dumhed, der er begået af en redaktør af en eller anden grund.

Så der er da selvfølgelig mangler, og det er forkert at forestille sig, at vi siger, der ikke er mangler. Vi siger, der er mangler, 

men vi siger bare, at de kan udbedres, og er de udbedret, så er vi i en anden situation.

Så vil jeg selvfølgelig godt beklage over for hr. Søren Krarup, for fair skal være fair. Hr. Søren Krarup taler så om en anden 

tekst fra Karen Blixen end den, jeg talte om. Jeg talte om »Breve fra et land i krig«, og det var måske fra 1939, men der var 

hun jo alt for tæt på beundring for Nazityskland. Men jeg beklager, at jeg forvekslede de to år.
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Kl.14:35  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til udenrigsministeren. Så er det hr. Morten Messerschmidt.

  

140

Kl.14:35  
Kort bemærkning

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand.

Der er grund til at beklage, at det eneste, som udenrigsministeren beklager, er de litterære ordvekslinger med hr. Søren 

Krarup, for efter denne debat burde der sådan set være en del mere at beklage, bl.a. det forhold, at udenrigsministeren 

overhovedet ikke har kredset omkring det reelle problem og det, forespørgslen egentlig handler om, nemlig hvilken 

betydning for Tyrkiets bevægelse, enten i retning mod eller bort fra EU, det har, at man bliver ved med at forhandle.

Udenrigsministeren har fuldstændig set bort fra det forhold, at man i Tyrkiet bruger de stadige krav fra EU’s side som en rød

klud i ansigtet på befolkningen, bruger dem til at skabe en stadig mere ophedet anti-EU-debat, og at Tyrkiet i kraft af den 

udvikling og i kraft af den almindelige islamisering, der pågår for tiden, rent faktisk bevæger sig i en for os, for Tyrkiet selv 

og for hele Europa aldeles uønskelig retning.

Når vi ser på, hvad der sker i øjeblikket i forhold til pressefriheden, i forhold til minoriteters rettigheder, i forhold til 

uddannelsessektoren osv. osv., er det entydigt til fordel for dem, der ønsker et Tyrkiet vendt i mellemøstlig retning, i retning 

mod islam og islamismen. Jeg tror ærlig talt, man må sige, at den udvikling får vi ikke vendt ved at blive spændt for Tyrkiets

vogn, og det er præcis det, der er tale om i øjeblikket.

Udenrigsministeren nævnte tidligere, at han var begejstret over, at Tyrkiet havde udnævnt en ny forhandler, nemlig Egemen 

Bagis. Men sagen er, at Egemen Bagis er en af stifterne af AK-partiet, hvortil Erdogan selv hører, og tidligere var medlem af

Refah Partisi, der fik sit program kendt i strid med hele det demokratiske udgangspunkt for staten Tyrkiet, en dom, der blev

bekræftet som værende i overensstemmelse med menneskerettighederne, fordi netop det at gå ind for en islamisk totalitær

stat er i strid med menneskerettighederne. Denne mand har sammen med Erdogan og Gül nu skabt et nyt parti, nemlig 

AK-partiet, som vinder stadig større sejre, og det er jo dette problem, vi burde forholde os til: Islamisterne vinder frem, og 

de, som ønsker demokratiet og ønsker den fredelige udvikling, gør det ikke, men går derimod tilbage.

Jeg tror ikke, og Dansk Folkeparti tror ikke på, at vi kan skabe en forening mellem EU og Tyrkiet ved til stadighed at sætte 

de modsætninger over for hinanden; ved hele tiden at skulle fortælle tyrkerne, hvad der er forkert, hvad der er galt, og hvad 

det er, de ikke kan finde ud af, fordi de altså kommer fra et så fundamentalt anderledes udgangspunkt end vi andre.

Det er fuldstændig rigtigt, når udenrigsministeren siger, at der f.eks. også har været alkoholforbud i den danske historie. 

Men det var jo med en helt anden motivation, en helt anden historisk baggrund. Alt imens det, vi taler om her, er et politisk 

ønske om at inkorporere religion i politik, havde det, udenrigsministeren talte om med Kaj Munk og Vedersø, jo en helt 

anden sammenhæng. Det handlede om mindre, religiøse grupper, hvor man ikke indblandede det politiske som sådan.

Det samme kan gøre sig gældende med hensyn til hovedtørklædeforbuddet, og her er det jo rigtigt, at domstolene reddede 

ophævelsen af forbuddet fra at blive gennemført. Men det fritager jo ikke regeringen for at have det samme ønske. AK-

regeringen ønskede at ophæve forbuddet, og AK-regeringen ønskede tidligere at gøre det til en straffelovovertrædelse at 

være utro osv.

Alle disse ting blev selvfølgelig ikke gennemført, fordi forfatningen stadig forsvarer de demokratiske og sekulære principper, 

og det er jo fremragende eksempler på, hvad det er for en regering, vi har med at gøre; hvad det er for en regering, EU og 

udenrigsministeren forhandler med. Det er ikke en regering, der vil demokratiet, det er en regering, der vil islamisternes 

linje.

Det er derfor, man kun kan gøre én ting, hvis man vil forbrødring mellem EU og Tyrkiet. Det er at høre op med at forsøge det

umulige, nemlig foreningen af de uforenelige størrelser, og sige til tyrkerne: Vi skal være venner, vi skal være kollegaer og 

samarbejdspartnere i de organer, hvor det fungerer - NATO, Europarådet, OSCE osv., som udenrigsministeren selv har 

nævnt - men ikke i EU, der er så forpligtende, og hvor det ganske enkelt ikke kan lade sig gøre. 
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Kl.14:39  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren.

Der er ikke flere, der har bedt om ordet. Derfor kan vi begynde afstemningen, og det ser ud til, at alle, der skal stemme, er 

kommet til stede.

  

Vis alle (0) indlæg i denne gruppe
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Kl.14:40  
Kort bemærkning

Afstemning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der stemmes om forslag til vedtagelse nr. V 49 af Michael Aastrup Jensen (V), Yildiz Akdogan (S), Hanne Agersnap (SF), 

Helle Sjelle (KF), Niels Helveg Petersen (RV) og Villum Christensen (LA), og der kan stemmes.

Afstemningen slutter.

For stemte: 89 (V, S, SF, KF, RV og LA), imod stemte: 18 (DF og EL), hverken for eller imod stemte: 0.

Hermed er forslaget vedtaget.

Herefter er forslag til vedtagelse nr. V 48 af Morten Messerschmidt (DF) bortfaldet.

Hermed er forespørgslen afsluttet.

  

Morten Messerschmidt (DF)

Formanden

Niels Helveg Petersen (RV)

Formanden

Jesper Langballe (DF)

Formanden

Niels Helveg Petersen (RV)

Formanden

Jesper Langballe (DF)

Formanden

Niels Helveg Petersen (RV)

Formanden

Søren Krarup (DF)

Formanden

Niels Helveg Petersen (RV)

Formanden

Søren Krarup (DF)

Formanden

Niels Helveg Petersen (RV)

Formanden

Per Clausen (EL)

Formanden

Udenrigsministeren (Per Stig Møller)

Formanden

Kamal Qureshi (SF)

Formanden

Udenrigsministeren (Per Stig Møller)

Formanden

Søren Krarup (DF)

Formanden

Udenrigsministeren (Per Stig Møller)

Formanden

Søren Krarup (DF)

Formanden

Udenrigsministeren (Per Stig Møller)

Formanden

Udenrigsministeren (Per Stig Møller)

Formanden

Morten Messerschmidt (DF)

Formanden

Formanden

Side 34 / 41

http://www.ft.dk/samling/20081/forespoergsel/f24/beh1/123/forhandling.htm?startItem=
http://www.ft.dk/samling/20081/forespoergsel/f24/beh1/forhandling.htm?startItem=124
http://www.ft.dk/samling/20081/forespoergsel/f24/beh1/124/forhandling.htm?startItem=


Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.14:03  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg skal bare forstå det helt rigtigt. Når AKP, altså regeringspartiet, får dom fra den tyrkiske forfatningsdomstol for at være 

islamistisk, og når dette islamistiske parti, som altså indskrænker minoriteters rettigheder, indskrænker kvinders 

rettigheder, sætter begrænsninger i næringsdrivendes mulighed for f.eks. at sælge alkohol osv. og altså gennemfører et 

islamisk program, får stadig større opbakning i befolkningen, er det en god, sund og demokratisk udvikling?
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Kl.14:03  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:03  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Det har jeg ikke sagt noget som helst om. Men det, som jeg mener man skal lægge mærke til, er, at oppositionen til 

regeringspartiet jo er en meget splittet opposition, som består af mange forskellige grupper. Den består af kemalister, den 

består også af meget konservative islamistiske kredse, som er imod den modernisering, der rent faktisk sker i det tyrkiske 

samfund i dag. Så styrken for regeringspartiet er ikke først og fremmest, at det er et parti, der er islamisk og bekender sig 

til det, men at det også er et parti, der forsøger at modernisere Tyrkiet.
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Kl.14:04  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe.
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Kl.14:04  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Hr. Niels Helveg Petersen finder mig historieløs, fordi jeg sagde, at historien går ufattelig langsomt. Nu er der jo forskel på 

historie og historie.

Der er jo krusningerne på vandoverfladen. Alt det, hr. Niels Helveg Petersen ser i dagens tv-avis, og det, han hører, når han 

går hen til frisøren for at blive klippet, er krusningerne. Så er der de store, store langsomme bevægelser. Jeg nævnte som 

eksempel, at Muhammed er halvandet tusind år gammel, at islam stort set ikke har bevæget sig, siden islam er noget af 

det mest ubevægelige, der findes. Dog kom der så et tilbageslag i Tyrkiet i 1920'erne under Kemal Atatürk.

Nu er det så igen på vej den anden vej, hvilket vel i og for sig kun er et vidnesbyrd om, at Kemal Atatürks reformer egentlig 

ikke var noget, der havde folkesjælen med sig. Man kan ikke, som han troede, sådan rive sjælen ud af et folk, og det viser 

sig altså nu. Så nu bevæger det sig i den urgamle retning. Det var den historie, den store historie, den gamle historie, den 

langsomme historie, der går så tilpas sindigt.
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Kl.14:06  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:06  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg takker så for erkendelsen af, at udviklingen i Europa omkring udvidelsen af EU og NATO siden 1990 altså er gået 

meget hurtigt. Det er vi så enige om, sådan må jeg forstå indlægget. Hvad de lange bevægelser angår, tror jeg, at det, der 

sker i Tyrkiet i dag, ikke mindst på det økonomiske område, hvor der er en meget stærk modernisering i gang, er noget af 

det, der flytter Tyrkiet og flytter opfattelserne i Tyrkiet. Det er min vurdering.
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Kl.14:06  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.14:06  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jeg begriber det simpelt hen ikke. Hvad er det for nogen opfattelser i Tyrkiet, der flytter sig i en i hr. Niels Helvegs øjne 

ønskelig retning? Har hr. Niels Helveg ikke opdaget, at Tyrkiet er undervejs til, i endnu højere grad end det nogen sinde har 

været, at blive en islamisk betonstat. Må jeg stille det spørgsmål, som jeg stillede til hr. Michael Aastrup Jensen: Hvad er 

det for en tidshorisont, hr. Niels Helveg arbejder med? Er det i løbet af 30, 100, 200, 300 år, at der er mulighed for, at 

Tyrkiet opfylder Københavnskriterierne?
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Kl.14:07  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Jeg skal lige gøre hr. Jesper Langballe opmærksom på, at når man tiltaler ordføreren, er det med ordføreren eller hr. Niels 

Helveg Petersen. Man skal bruge hele navnet og ikke kun for- og mellemnavn. (Jesper Langballe (DF): Tak for det). 

Ordføreren.
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Kl.14:08  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Tak hr. formand. Jeg skulle lige huske, hvad der egentlig blev spurgt om, og nu tror jeg, at jeg har det.

Jeg mener, at der sker store forandringer i Tyrkiet, og har været slået af, hvor store forandringer der faktisk sker. Det er et 

samfund under modernisering, og forestillingen om, at al islam er ens, er efter min mening forkert. Der er en afgrund til 

forskel på den demokratiske regering, vi har i Tyrkiet, og så præsteskabet i Iran f.eks. Selv om de ligger i nærheden af 

hinanden og de begge er muslimske lande, er der jo kæmpe, kæmpe forskel. Det tåler ikke sammenligning, og derfor bør 

man nuancere sin vurdering af disse forhold.
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Kl.14:09  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ja tak, og så er der en kort bemærkning fra hr. Søren Krarup.
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Kl.14:09  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg vil godt knytte noget til det, som hr. Niels Helveg Petersen sagde til sidst til hr. Jesper Langballe, hvor han sagde, at 

der er en afgrund til forskel inden for islam i forskellige lande. Så får jeg lyst til at gentage det spørgsmål, jeg stillede 

Radikal Ungdom i søndags, hvor jeg havde fornøjelsen at diskutere med hr. Morten Helveg Petersen om dansk 

forsvarspolitik. Til et spørgsmål fra Radikal Ungdom vedrørende muligheden for at skabe et demokrati i Afghanistan, spurgte

jeg netop - jeg har nævnt det tidligere i dag - om der findes noget muslimsk demokrati i verden? 
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Kl.14:09  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:10  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg tror ikke, der findes et demokrati i et muslimsk land, som jeg sådan uden videre ville kalde demokratisk. Det mener jeg

ikke. Men jeg tror, at man er nødt til samtidig at sige, at når tyrkerne går til valg, er det demokratiske valg. Det en 

demokratisk proces, der fører til udpegelsen af deres regering.

Men så er der jo en række træk i det tyrkiske samfund, som jeg er kritisk over for. Jeg er i øvrigt også meget kritisk over for

den massive og helt overdrevent store militære tilstedeværelse, tyrkerne har på det nordlige Cypern. Det er der ingen grund 

til ikke at være kritisk over for, så det er ikke, fordi der ikke er kritikpunkter, men man må erkende, at der holdes valg, som 

er demokratiske, og der udpeges en regering, som er i overensstemmelse med valgets resultat.
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Kl.14:10  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Søren Krarup.
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Kl.14:10  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Det helt elementære er jo, at der ikke kan være demokrati, hvor der er en hellig lov, som omstøder folkets beslutninger. Og 

sådan er det i islam. Nu forlanger jeg ikke, at hr. Niels Helveg Petersen skal have dybt kendskab til kirkehistorie, til teologi,

men det er faktisk det, der er kernen i sagen. Der er ikke mulighed for et demokrati, hvor de hellige love skal bestemme og 

det er præsterne, der giver loven.

Men jeg vil godt stille hr. Niels Helveg Petersen et spørgsmål. Han nævnede før, at det i Tyrkiet er spørgsmålet om 

fremskridt eller tilbagegang. Hvis det er sådan, at demokratiet går frem, det vil sige, at folkets flertal får sin vilje, så bliver 

landet jo totalt islamisk, for 98 pct. af tyrkerne er muslimer. Hvis det bliver sådan, at militærdiktaturet beholder magten, 

undertrykkes befolkningen, men så får man måske lidt mere i retning af det, man kalder en sekulær stat. Hvad er egentlig 

fremskridt for demokratiet? Er det et fremskridt for demokratiet, at de 98 pct. undertrykkes, og hr. Erdogans døtre må 

sendes til USA for at kunne bære tørklæde under deres uddannelse, eller er det et fremskridt for demokratiet, at 

militærdiktaturet hersker?
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Kl.14:12  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:12  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Den grundlæggende præmis for spørgsmålet forstår jeg ikke og anerkender jeg ikke. De love, der gælder i Tyrkiet, er de 

love, der vedtages af et demokratisk valgt parlament, som har en regering, som er i overensstemmelse med parlamentets 

flertal. Sådan bliver lovgivning til i Tyrkiet, og det er jo netop også derfor, at det giver mening for vestlige regeringer at lægge 

pres på den tyrkiske regering for at opfylde Københavnskriterierne og for at gøre fremskridt i demokratisk henseende.
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Kl.14:12  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Næste ordfører er hr. Per Clausen fra Enhedslisten.
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Kl.14:13  
Ordfører

(Ordfører)

Per Clausen (EL):

På mange områder er den her debat jo i grunden forholdsvis enkel, selv om man ikke skulle tro det, når man hører den. 

Man kunne vel opsummere det meget kort: Tyrkiet er et land som alle andre. Tyrkiet skal leve op til de krav om 

menneskerettigheder og demokrati, som alle andre lande skal leve op til, for at blive medlem af EU. I den forbindelse er det 

jo vigtigt, at det er det tyrkiske folk, der bestemmer, og at den endelige beslutning om, hvorvidt Tyrkiet skal være fuldgyldigt

medlem af EU, træffes af det tyrkiske folk på en demokratisk måde.

Enhedslisten har den opfattelse, at det bør ske efter en folkeafstemning i Tyrkiet. Det bestemmer vi ikke, men det er det 

synspunkt, vi har. Det er jo ikke, fordi Enhedslisten kan anbefale Tyrkiet at blive medlem af EU. Jeg har meget svært ved at

anbefale et medlemskab af en institution, en klub, som jeg selv og Enhedslisten opfatter som værende ekstremt 

udemokratisk, og en institution, som fungerer alt for meget på pengenes og de store selskabers præmisser. Men det er 

hverken Enhedslisten eller Folketingets flertal, som bør afgøre, om Tyrkiet kan blive medlem af EU. Det, vi kan gøre, er at 

opstille de kriterier, der skal opfyldes. Hvis de opfyldes og Tyrkiet selv på demokratisk vis bestemmer det, skal Tyrkiet 

selvfølgelig kunne være medlem af EU, fordi Tyrkiet er et land som alle andre lande.

Det ændrer selvfølgelig ikke noget ved, at Tyrkiet også er et helt specielt land. Det er et land, som har nogle særlige 

karaktertræk, ligesom alle andre lande har. Derfor er der stadig væk en række grunde til, at Enhedslisten ikke mener, at 

Tyrkiet, hvad enten de måtte ønske det eller ikke ønske det, har mulighed for at blive optaget i EU. Der er to vigtige ting, 

som vi vil fremhæve. Det første er menneskerettighedsspørgsmålet, herunder selvfølgelig undertrykkelsen af kurderne, men 

også menneskerettighedsspørgsmål på en lang række andre områder. Der er tilstandene i Tyrkiet ikke tilfredsstillende. 

Som Socialdemokraternes ordfører ganske rigtigt påpegede, er der sket store og væsentlige fremskridt i forhold til den 

kurdiske befolkning, og der tegner sig nu et billede af, at der måske kan indgås en fredsaftale mellem repræsentanter fra 

den kurdiske befolkning og Tyrkiet til glæde og gavn for såvel den tyrkiske befolkning som den kurdiske befolkning. På 

trods af at der måske tegner sig sådan et billede, ændrer det ikke noget ved, at vi skal fastholde vores kritik af den måde, 

Tyrkiet fortsat undertrykker kurdere og det kurdiske folk på. Men her er der sket fremskridt.

Det andet, som Enhedslisten også lagde meget vægt på, da vi diskuterede det her i Folketingssalen sidste gang, var den 

tyrkiske hærs mulighed for at sætte demokratiet ud af kraft. Også her må vi konstatere, at der er sket fremskridt. Fra at 

den tyrkiske hær sådan pr. definition havde mulighed for at gå ind og træffe afgørelser om, hvorvidt noget var i 

overensstemmelse med folkeånden, og om, hvad der var den sande sekulære tyrkiske interesse, kan vi jo i dag konstatere,

at der faktisk er sket fremskridt i demokratisk retning.

Det fører os så til den debat, som Dansk Folkeparti helst vil føre, og som de gør ud fra det noget indskrænkede og 

endimensionelle historiesyn, de har, nemlig at der er konflikten mellem islam og islamisterne på den ene side og alle andre

på den anden side. Derfor bliver det det spørgsmål, der bliver rejst, og i den forbindelse vil vi fra Enhedslistens side gerne 

sige, at vi jo går ind for adskillelse mellem stat og religion - også i Danmark - og vi går ind for, at politik skal ske i en 

sekulær fase, men det har jo aldrig været det, der har været kriteriet for at blive medlem af EU. Den socialdemokratiske 

ordfører nævnte jo på eksemplarisk vis, hvordan Irland ikke ville have haft en chance ud fra de kriterier.

De, der kan huske historien, vil jo også vide, at hr. Søren Krarup, inden han opdagede muslimerne, førte lange kampe mod 

den katolske kirkes indflydelse i Europa og så EU som papisternes, altså pavens, redskab til at undertrykke den lutherske 

kristendom og den sande danskhed, så han var opmærksom på den katolske fare dengang. Men pointen er, at det aldrig 

har været det, der har været kriteriet. Derfor er kriteriet, at vi skal sikre, at demokratiets spilleregler overholdes, at 

menneskerettighederne sikres, og at der ikke er nogen, som bruger undertrykkende metoder til at sikre noget, vi hævder er 

godt.

Enhedslisten er ikke et øjeblik i tvivl om, at det er bedre, at det tyrkiske folk selv træffer beslutninger om, hvordan de skal 

indrette deres land, end at det er den tyrkiske hær, der beslutter det. Enhedslisten er derfor heller ikke i tvivl om, at den 

udemokratiske forfatning, som man fik i Tyrkiet i 1982, og som man er i færd med at afvikle, og som åbenbart fører til den 

paradoksale situation, at et parti, som har stor opbakning i befolkningen, er i strid med grundloven, måske mere er et 

udtryk for, at man har haft en udemokratisk grundlov, end det er udtryk for noget som helst andet.

Så Enhedslistens udgangspunkt er altså, at denne sag skal behandles, som når et hvilken som helst andet land ønsker at 

blive optaget i EU. Derfor kan vi ikke stemme for det forslag, som flertallet har fremsat, fordi man her indfører en særlig 

bestemmelse, som er målrettet på Tyrkiet, nemlig den, at det også skal passe ind i EU's kram, hvis man skal have Tyrkiet 

med ind, og det kan vi ikke støtte. Så vi vil stemme imod det forslag til vedtagelse. Vi ville, hvis det skulle ske, også 

stemme imod det forslag til vedtagelse, der er kommet fra Dansk Folkeparti.
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Kl.14:18  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er vi nået til, at udenrigsministeren har mulighed for at forklare, hvad udenrigsministeren mener om det her forslag.
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Kl.14:19  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Nej, det er ikke rigtigt, hr. formand. Jeg har allerede sagt, hvad jeg mener om det. Det skete før frokost. (Den fg. formand 

(Bent Bøgsted: Det er så i orden). Udenrigsministeren har nu mulighed for at svare på og komme med bemærkninger til 

nogle af de ting, der er sagt i dag. Tak, hr. formand, fordi jeg må det. Jeg ved godt, der har været lidt uro, som vi alle 

beklager.

Jeg vil naturligvis tage fat i det, hr. Morten Messerschmidt sagde. Ellers ville han også blive ked af det, for det er hr. Morten 

Messerschmidts dag, og jeg ønsker hr. Morten Messerschmidt tillykke med, at han har afleveret sit speciale. Så må vi 

håbe, at det bliver anerkendt og godkendt. Det er jo så det, det drejer sig om.

Men hans speciale i dag har jeg i hvert fald ikke godkendt. Han startede jo med historisk fusk, som han var dumpet på, hvis

han havde været historiker. Det er han jo så ikke, han er jurist, og de skal ikke nødvendigvis kunne historien. Hr. Morten 

Messerschmidt startede med Chamberlain og sammenlignede mig med Chamberlain - og det var selvfølgelig ikke venligt 

ment, det var faktisk meget uvenligt ment - og sagde, at mit forhold til Tyrkiet skulle være lige så naivt som Chamberlains 

forhold til Hitler. Men jeg vil sige til hr. Morten Messerschmidt, at hvis der nu havde været stillet krav om, at Hitler skulle 

opfylde 35 kapitler, før man kunne tale mere med ham, så tror jeg ikke, der var kommet nogen anden verdenskrig. Derfor 

var det ikke noget særlig godt billede, for vi har fået EU i mellemtiden, som har været den store fredsskaber i Europa, og 

det vil sige, at det havde været rigtig, rigtig godt, hvis Chamberlain havde stillet krav om 35 kapitler. Det gjorde han ikke, vi 

havde ikke EU, men vi stiller krav om 35 kapitler.

Så jeg synes, at det var et meget, meget dårligt billede, som til gengæld viser, hvad hr. Morten Messerschmidt jo ikke var 

interesseret i at vise, nemlig at EU har en meget stor betydning for fredsskabelsen, stabiliteten og den demokratiske 

udvikling i Europa. Og på den måde kom hr. Messerschmidt så til at dumpe i historie, mens jeg fik anledning til at forklare, 

at de 35 kapitler, som Tyrkiet skal opfylde, jo vil bringe os uden for en sådan situation og sammenligning, som hr. Morten 

Messerschmidt uvenligt kom med.

Så kom hr. Morten Messerschmidt også med en masse påstande, og jeg vil ikke tage fat i dem alle sammen, men bare 

gøre opmærksom på - som jeg også før har sagt til hr. Morten Messerschmidt, og vi har også haft den debat før, men det 

har han åbenbart glemt, og derfor vil jeg godt hjælpe hr. Morten Messerschmidt igen, for jeg vil altid gerne hjælpe en 

begavet ung mand til at blive endnu mere begavet - at hovedtørklædeforbuddet ikke blev indført af Atatürk. Så vidt jeg 

husker, blev det faktisk indført af generalerne i 1970'erne, og domstolene har altså fastholdt det.

Det er jo ret vigtigt, at domstolene har fastholdt det, og det viser også magtens tredeling. Når et politisk parti går ind for 

noget andet og får vedtaget noget, som domstolene så siger ikke er i overensstemmelse med forfatningen, har vi jo faktisk 

noget af det, vi prøver at belære verden om, nemlig magtens tredeling og den uafhængige retsinstans. Og jeg ved, at hr. 

Morten Messerschmidt som jurist jo må være meget optaget af magtens tredeling og præcis også domstolenes 

uafhængighed. Og det viste denne sag jo. Et politisk parti har jo lov til at arbejde for sit program, men så er det altså 

afgørende, at man har en domstol, som kan sige: Ja, det er godt nok, men det er i modstrid med forfatningen - og som så 

kan ophæve det, som måtte være blevet vedtaget politisk. Så det synes jeg også var meget godt lige at få præciseret over 

for hr. Morten Messerschmidt.

Så bliver der også pludselig brugt det, at nogle regioner og nogle områder i Tyrkiet har indført alkoholforbud. Jo, men da jeg 

i 1960'erne holdt sommerferie i Vestjylland, var der faktisk alkoholforbud i flere af kommunerne, og det, man solgte på 

kroen, var varme pølser og varm kaffe. Men det betød jo ikke, at kommunerne i Vestjylland var islamistiske; de var 

indremissionske. Kaj Munk, som jeg ved hr. Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti jo selvfølgelig respekterer højt, var

meget imod, at der skulle indføres alkohol i Vedersø. Så det behøver jo altså ikke nødvendigvis være islamistisk. Og noget,

man selv kan vedtage i de forskellige regioner og kommuner, er jo altså, hvilket forhold man vil have til alkohol - sådan som 

man har kunnet i Danmark.

Jeg vil godt lige forholde mig til det med folkeafstemning, som skal være det store shownummer. Det er jeg helt sikker på 

at det bliver her bagefter, og hr. Martin Henriksen skal nok hjælpe med det. Uanset hvad de herrer mener, er der ikke ret 

mange af dem, der kommer til at trykke på knappen, når man skal afgøre, om Tyrkiet skal være medlem af EU eller ej. Hr. 

Morten Messerschmidt kan være vendt tilbage fra Europa-Parlamentet, det er der mulighed for, men der er ikke ret mange, 

der sidder her i salen, der vil have mulighed for det. Derfor er det egentlig ret ligegyldigt, hvad folketingsmedlemmerne her i 

salen mener, med hensyn til om der skal være folkeafstemning eller ej, og hvilke løfter de giver, for de kommer ikke til at 

afgøre det. Det gør det Folketing, der sidder og skal tage stilling til, om Tyrkiet kan blive medlem af EU, og det Folketing 

sidder mange folketingsvalg ude i fremtiden. Derfor er det en fuldstændig gratis omgang. Hvis man lover folkeafstemning, er 

der ingen, der siger, at det bliver holdt af de politikere, der sidder om 20 år; hvis man siger nej til folkeafstemning, er det 

overhovedet ikke sikkert, at de politikere, der sidder om 20 år, ikke indfører folkeafstemning. Så det er en fuldstændig gratis

omgang.

Så vil jeg sige principielt, at Tyrkiet jo i alle sammenhænge er blevet accepteret som et europæisk land, og det kan man 

diskutere geografisk osv., men det er de accepteret som. De er medlemmer af Europarådet, de er medlemmer af alle 

europæiske forsamlinger. Så den diskussion er jo taget for lang tid siden. Det var også tilbage i 1960'erne, at man 

accepterede, at Tyrkiet kunne blive medlem af EU. Så har der været forskellige faser, og så kom så beslutningen i 1962 

om, at man without delay, altså uden forsinkelse, skulle optage forhandlingerne med dem.

Men de er ikke kommet ret langt. Der er 35 kapitler, og man har nået et eller to, otte er frosset ned på grund af 

Ankaraprotokollen, som vi har diskuteret tidligere i dag, så det er altså en lang proces, som kræver, at Tyrkiet lever op til 

alle de betingelser, vi har i EU, for et demokratisk samfund med magtens tredeling og en social markedsøkonomi. Alt det 

skal opfyldes.

Jeg vil godt sige til Dansk Folkeparti, at jeg til fulde respekterer alle Dansk Folkepartis indvendinger. Det gør vi alle 

sammen. Der er meget at indvende. Men pointen er jo bare, at de indvendinger er vi enige om, og hvis Tyrkiet får rettet sig 

på alle disse områder, som der er tale om, så opfylder de jo betingelserne for at blive et europæisk land og for at blive 

medlemmer af EU, hvis EU - og det er ikke noget nyt krav, som Enhedslisten sagde, i forbindelse med Tyrkiet - er i stand 

til at optage. Det gælder hele udvidelsesfeltet. Der kan ikke blive optaget nogen i EU i fremtiden. Vi vurderede det i øvrigt 

også i forbindelse med 2002- og 2004-udvidelsen. Der blev der jo også lavet en vurdering af, om EU ville kunne kapere så 

mange nye medlemmer.

Så derfor kan Enhedslisten såmænd godt stemme for forslaget, for det er ikke et forslag til vedtagelse specielt møntet på 

Tyrkiet, medmindre jeg har misforstået hr. Per Clausen. Det er ikke specielt møntet på Tyrkiet, det er møntet på, at EU 

selvfølgelig også skal være i stand til at optage. Jeg har før brugt billedet i Folketingssalen, at det jo ikke kan nytte noget, 

at man har en redningsbåd, hvis den er fyldt, og der så kommer ti andre og springer i redningsbåden for at blive reddet, 

hvorefter båden synker, således at alle går ned.

Det er det, der har været tale om, nemlig at EU også skal være stand til at holde båden flydende og ikke pludselig komme 

en situation, hvor båden kæntrer og går ned, fordi der kommer for mange i, som man ikke kan ro med om bord.

Så til sidst det geostrategiske - og det har jeg også sagt mange gange: Hvis Tyrkiet vælger den europæiske vej, er der 

altså et nyt Tyrkiet til den tid. Så er Europa er blevet styrket - det kan vi også se med udvidelsen med de 12 - så er EU 

blevet væsentligt styrket, og der er kommet større stabilitet i Europa. Og med hensyn til risikoen for islamisme, som hr. 

Søren Krarup, tror jeg det var, jo har helt ret i eksisterer - vi er jo slet ikke uenige om, at den eksisterer - vil jeg da hellere 

sige: Lad os nu få fjernet risikoen for islamisme og få en kraftigere europæisering, for hvis vi skal se geostrategisk på det, 

og det betyder altså at se på, hvordan den politiske sikkerhedsmæssige strategi kan være i fremtiden, hvordan den 

strategiske situation kan være i fremtiden, vil jeg da meget hellere have et europæisk Tyrkiet end et islamistisk Tyrkiet.

Skal jeg så nu vælge at skubbe Tyrkiet fra mig og så sige, at vi alligevel har opgivet de her islamister? Ja, så har vi da ikke 

fået styrket Europa. Eller skal vi hellere gå den modsatte vej og sige: Jamen når tyrkerne selv siden Atatürk har ønsket at 

komme tættere til Europa og ønsker at opfylde alle betingelserne, er det så ikke bedre, at vi, den dag de gør det, har fået 

dem europæiserede i stedet for at have fået dem islamiserede?

Det er da et ansvar over for kommende generationer, som dette Folketing kan påtage sig. Vi kan jo ikke påtage os det med

folkeafstemning eller ikke folkeafstemning, for det har vi ikke noget at gøre med, men vi kan påtage os nu, om vi ønsker at 

skubbe Tyrkiet i en islamistisk retning eller i en europæisk retning. Jeg vælger den europæiske. Og det er derfor, at jeg 

afviser hr. Morten Messerschmidts forslag til vedtagelse og synes, at vores eget er ganske godt og fornuftigt.
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Kl.14:27  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Det har alligevel medført et par bemærkninger, først fra hr. Kamal Qureshi.
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Kl.14:27  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

Tak. Jeg vil godt følge lidt op på udenrigsministerens spor. Jeg har læst i metroXpress i dag, at hvis tyrkerne ikke støtter 

statsministerens kandidatur til posten som NATO's generalsekretær, smadrer de deres chancer for at komme med i EU. 

Så jeg vil egentlig gerne spørge udenrigsministeren: Det kan vel ikke være sådan nogle ting, der skal afgøre det? Det er vel 

demokratiet, og det er vel menneskerettighederne, og det er vel Københavnskriterierne, som er afgørende for, hvorvidt 

Tyrkiet kan komme ind i EU eller ej.

Jeg spørger selvfølgelig lidt polemisk, fordi jeg jo simpelt hen synes, det må forvirre befolkningen, når det indtryk gives, at 

det sådan er alle mulige mærkelige ting, der skal være afgørende for, hvorvidt Tyrkiet kan blive optaget i EU eller ej, altså at

det oven i købet er, hvorvidt de nu kan støtte statsministerens kandidatur til posten som NATO's generalsekretær, og ikke, 

som vi netop her har slået fast flere gange, at det altså er, hvorvidt Tyrkiet kan leve op til Københavnskriterierne, hvorvidt 

Tyrkiet kan leve op til det, der diskuteres om menneskerettigheder og kvinders rettigheder og nogle af de udviklingstrin, 

som flere af partierne her har talt om.
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Kl.14:29  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Udenrigsministeren.

  

Vis alle (4) indlæg i denne gruppe
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Kl.14:29  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Det er jeg fuldstændig enig med hr. Qureshi i.
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Kl.14:29  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Søren Krarup.
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Kl.14:29  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg hørte, at udenrigsministeren dumpede hr. Morten Messerschmidt i historie. Ja, nu får jeg lyst til at dumpe 

udenrigsministeren.

Chamberlain var den, der opsøgte Hitler. Hitler ønskede ikke at modtage ham; Hitler var helst fri for det. Hitler var senere 

vred over, at han var blevet forhindret i at få startet krigen på et tidspunkt, hvor han selv ønskede det, fordi Chamberlain løb 

ham på dørene. Og det vil sige, at der heller ikke fra Chamberlains side har været det ringeste håb om, at han kunne ændre

Hitler. Hitler var simpelt hen massiv og ville have den krig for enhver pris. Hitler var totalitær, og det er måske, fordi vi har at 

gøre med et totalitært system i islam, som gør, at Tyrkiet heller ikke er nem at flytte.

Jeg har andetsteds citeret Karen Blixen, der nævner, at skal hun finde en parallel til nazismen - det skriver hun i 1940 - så 

ved hun ikke noget bedre end den unge islamisme, og det er jo, fordi det er to af samme støbning.

Dermed er jo sagt, at enhver tro på, at man kan omvende, at man kan europæisere Tyrkiet som et muslimsk land, i hvilket 

98 pct. er muslimer, er fuldstændig uhistorisk.
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Kl.14:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Udenrigsministeren.

  

Vis alle (4) indlæg i denne gruppe
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Kl.14:30  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Altså, nu må jeg lige anfægte hr. Søren Krarups manglende litterære viden. Jeg vil anfægte hr. Søren Krarups manglende 

litterære viden. Karen Blixen skrev desværre nogle meget dårlige artikler, som hr. Søren Krarup nævner, »Breve fra et land i

krig«, hvor hun desværre - hvad der senere er blevet beklaget fra hendes side - kom til at være alt for venlig over for 

Nazityskland. Så hr. Søren Krarup har faktisk ikke fattet ret meget, for det var faktisk venligt ment fra Karen Blixens side. 

Hun har sympati og en vis beundring for den kraft, der ligger i Nazityskland i 1940 i Berlin i »Breve fra et land i krig«. Så 

derfor synes jeg faktisk, det var lidt uheldigt. Så kan vi diskutere udlægningen. Men det er den udlægning, der er den 

almindelige af Blixens »Breve fra et land i krig«. Så det er faktisk stort set misbrug af Karen Blixen.

Hvad Chamberlain angår, var det, hr. Søren Krarup sagde, jo for så vidt fra en diskussion med hr. Morten Messerschmidt. 

For pointen var jo, at hr. Morten Messerschmidt stod og sagde, at jeg stod der og viftede med et blad og troede, at jeg 

havde fået fred med Tyrkiet, som Chamberlain mente, at han havde fået det det Tyskland. Så tag nu den diskussion selv 

med hr. Morten Messerschmidt. For det var hr. Morten Messerschmidt, jeg svarede, og der siger jeg, at hvis der havde 

været 35 kapitler, Hitler skulle opfylde, så havde vi ikke haft anden verdenskrig.
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Kl.14:31  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Søren Krarup.
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Kl.14:31  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg er ked af, at jeg må sige til udenrigsministeren, at han er en dårlig litteraturlæser. De artikler, som Karen Blixen skriver 

i april 1940, og som skulle have været offentliggjort den 10. april 1940, blev det af en eller anden grund ikke. De er 

fremragende, præcise og meget historisk korrekte i deres skildring af nazismen, også i dens parallelitet med islam. Så den

litteraturlæsning holder ikke.

Jeg synes altså, det skal understreges, at når udenrigsministeren i dag taler om at europæisere Tyrkiet, og bl.a. i den, skal

vi sige overtroiske tanke tager til Durban II, så er og bliver det ikke blot en litteraturhistorisk, men også en europæisk-

historisk misforståelse, at man kan omvende et totalitært styre. Det kan man ikke.
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Kl.14:32  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Udenrigsministeren.

  

Vis alle (4) indlæg i denne gruppe
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Kl.14:32  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Ja, det er da ellers lykkedes mange steder. Historien stod ikke fast i år 700. Det ved jeg godt islamisternes ekstremister 

ønsker, men den har faktisk bevæget sig siden. Der er mange totalitære regimer, der er blevet demokratiseret. Atatürk, 

som Dansk Folkeparti går så kraftigt ind for, havde ikke noget demokrati. Tyrkiet er altså et land med frie valg.

Vi kan tage andre lande, og for nu at blive i det islamiske område vil jeg sige, at Senegal er anerkendt som et land med frie 

og fair valg, men der er befolkningen altså muslimsk. Tag Indonesien, der er anerkendt som et frit og fair demokrati, og som

har verdens næststørste muslimske befolkning.

Så lad nu være med at forenkle det så meget. Det er slet ikke islam, vi diskuterer i dag, vi diskuterer Tyrkiet. Jeg siger 

bare, at vi vil forhindre et islamistisk Tyrkiet, vi ønsker et europæisk Tyrkiet. Og det er ikke rigtigt, at ting ikke kan forandre 

sig.
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Kl.14:33  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Jeg vil gerne lige bede om, at der bliver lidt ro. Vi er stadig væk i gang med debatten, og det er altså ikke til at høre noget 

som helst. De ærede folketingsmedlemmer kan ikke høre noget. De kan høre, hvad de selv siger, men vi kan ikke høre, 

hvad debatten går ud på. Så der skal altså være ro, så længe debatten er i gang. Værsgo, udenrigsminister.

  

Vis alle (2) indlæg i denne gruppe
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Kl.14:34  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Min slutpointe er kun den her, nemlig at totalitære regimer trods alt har forandret sig mange steder i historiens løb, også i 

den islamiske verden. Lad os i stedet for disse forenklinger arbejde for, at vi får demokratiseret og fremmet 

menneskerettighederne - jeg ved godt, at hr. Søren Krarup heller ikke kan lide menneskerettighederne - fremmet f.eks. 

kvindernes vilkår. Straffene for æresdrab er jo steget voldsomt i Tyrkiet i de senere år. Så der er da fremskridt, men der er 

også tilbageskridt, som jeg sagde.

Pressefriheden, som hr. Morten Messerschmidt var inde på, lader da meget tilbage at ønske, så der er jeg enig med hr. 

Morten Messerschmidt. Det eksempel med Darwin er Erdogan måske ikke skyld i, for det er der ikke noget bevis for, men 

det er da i hvert fald en dumhed, der er begået af en redaktør af en eller anden grund.

Så der er da selvfølgelig mangler, og det er forkert at forestille sig, at vi siger, der ikke er mangler. Vi siger, der er mangler, 

men vi siger bare, at de kan udbedres, og er de udbedret, så er vi i en anden situation.

Så vil jeg selvfølgelig godt beklage over for hr. Søren Krarup, for fair skal være fair. Hr. Søren Krarup taler så om en anden 

tekst fra Karen Blixen end den, jeg talte om. Jeg talte om »Breve fra et land i krig«, og det var måske fra 1939, men der var 

hun jo alt for tæt på beundring for Nazityskland. Men jeg beklager, at jeg forvekslede de to år.

  

139

Kl.14:35  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til udenrigsministeren. Så er det hr. Morten Messerschmidt.

  

140

Kl.14:35  
Kort bemærkning

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand.

Der er grund til at beklage, at det eneste, som udenrigsministeren beklager, er de litterære ordvekslinger med hr. Søren 

Krarup, for efter denne debat burde der sådan set være en del mere at beklage, bl.a. det forhold, at udenrigsministeren 

overhovedet ikke har kredset omkring det reelle problem og det, forespørgslen egentlig handler om, nemlig hvilken 

betydning for Tyrkiets bevægelse, enten i retning mod eller bort fra EU, det har, at man bliver ved med at forhandle.

Udenrigsministeren har fuldstændig set bort fra det forhold, at man i Tyrkiet bruger de stadige krav fra EU’s side som en rød

klud i ansigtet på befolkningen, bruger dem til at skabe en stadig mere ophedet anti-EU-debat, og at Tyrkiet i kraft af den 

udvikling og i kraft af den almindelige islamisering, der pågår for tiden, rent faktisk bevæger sig i en for os, for Tyrkiet selv 

og for hele Europa aldeles uønskelig retning.

Når vi ser på, hvad der sker i øjeblikket i forhold til pressefriheden, i forhold til minoriteters rettigheder, i forhold til 

uddannelsessektoren osv. osv., er det entydigt til fordel for dem, der ønsker et Tyrkiet vendt i mellemøstlig retning, i retning 

mod islam og islamismen. Jeg tror ærlig talt, man må sige, at den udvikling får vi ikke vendt ved at blive spændt for Tyrkiets

vogn, og det er præcis det, der er tale om i øjeblikket.

Udenrigsministeren nævnte tidligere, at han var begejstret over, at Tyrkiet havde udnævnt en ny forhandler, nemlig Egemen 

Bagis. Men sagen er, at Egemen Bagis er en af stifterne af AK-partiet, hvortil Erdogan selv hører, og tidligere var medlem af

Refah Partisi, der fik sit program kendt i strid med hele det demokratiske udgangspunkt for staten Tyrkiet, en dom, der blev

bekræftet som værende i overensstemmelse med menneskerettighederne, fordi netop det at gå ind for en islamisk totalitær

stat er i strid med menneskerettighederne. Denne mand har sammen med Erdogan og Gül nu skabt et nyt parti, nemlig 

AK-partiet, som vinder stadig større sejre, og det er jo dette problem, vi burde forholde os til: Islamisterne vinder frem, og 

de, som ønsker demokratiet og ønsker den fredelige udvikling, gør det ikke, men går derimod tilbage.

Jeg tror ikke, og Dansk Folkeparti tror ikke på, at vi kan skabe en forening mellem EU og Tyrkiet ved til stadighed at sætte 

de modsætninger over for hinanden; ved hele tiden at skulle fortælle tyrkerne, hvad der er forkert, hvad der er galt, og hvad 

det er, de ikke kan finde ud af, fordi de altså kommer fra et så fundamentalt anderledes udgangspunkt end vi andre.

Det er fuldstændig rigtigt, når udenrigsministeren siger, at der f.eks. også har været alkoholforbud i den danske historie. 

Men det var jo med en helt anden motivation, en helt anden historisk baggrund. Alt imens det, vi taler om her, er et politisk 

ønske om at inkorporere religion i politik, havde det, udenrigsministeren talte om med Kaj Munk og Vedersø, jo en helt 

anden sammenhæng. Det handlede om mindre, religiøse grupper, hvor man ikke indblandede det politiske som sådan.

Det samme kan gøre sig gældende med hensyn til hovedtørklædeforbuddet, og her er det jo rigtigt, at domstolene reddede 

ophævelsen af forbuddet fra at blive gennemført. Men det fritager jo ikke regeringen for at have det samme ønske. AK-

regeringen ønskede at ophæve forbuddet, og AK-regeringen ønskede tidligere at gøre det til en straffelovovertrædelse at 

være utro osv.

Alle disse ting blev selvfølgelig ikke gennemført, fordi forfatningen stadig forsvarer de demokratiske og sekulære principper, 

og det er jo fremragende eksempler på, hvad det er for en regering, vi har med at gøre; hvad det er for en regering, EU og 

udenrigsministeren forhandler med. Det er ikke en regering, der vil demokratiet, det er en regering, der vil islamisternes 

linje.

Det er derfor, man kun kan gøre én ting, hvis man vil forbrødring mellem EU og Tyrkiet. Det er at høre op med at forsøge det

umulige, nemlig foreningen af de uforenelige størrelser, og sige til tyrkerne: Vi skal være venner, vi skal være kollegaer og 

samarbejdspartnere i de organer, hvor det fungerer - NATO, Europarådet, OSCE osv., som udenrigsministeren selv har 

nævnt - men ikke i EU, der er så forpligtende, og hvor det ganske enkelt ikke kan lade sig gøre. 
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Kl.14:39  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren.

Der er ikke flere, der har bedt om ordet. Derfor kan vi begynde afstemningen, og det ser ud til, at alle, der skal stemme, er 

kommet til stede.

  

Vis alle (0) indlæg i denne gruppe
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Kl.14:40  
Kort bemærkning

Afstemning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der stemmes om forslag til vedtagelse nr. V 49 af Michael Aastrup Jensen (V), Yildiz Akdogan (S), Hanne Agersnap (SF), 

Helle Sjelle (KF), Niels Helveg Petersen (RV) og Villum Christensen (LA), og der kan stemmes.

Afstemningen slutter.

For stemte: 89 (V, S, SF, KF, RV og LA), imod stemte: 18 (DF og EL), hverken for eller imod stemte: 0.

Hermed er forslaget vedtaget.

Herefter er forslag til vedtagelse nr. V 48 af Morten Messerschmidt (DF) bortfaldet.

Hermed er forespørgslen afsluttet.
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Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.

  

102

Kl.14:03  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg skal bare forstå det helt rigtigt. Når AKP, altså regeringspartiet, får dom fra den tyrkiske forfatningsdomstol for at være 

islamistisk, og når dette islamistiske parti, som altså indskrænker minoriteters rettigheder, indskrænker kvinders 

rettigheder, sætter begrænsninger i næringsdrivendes mulighed for f.eks. at sælge alkohol osv. og altså gennemfører et 

islamisk program, får stadig større opbakning i befolkningen, er det en god, sund og demokratisk udvikling?
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Kl.14:03  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:03  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Det har jeg ikke sagt noget som helst om. Men det, som jeg mener man skal lægge mærke til, er, at oppositionen til 

regeringspartiet jo er en meget splittet opposition, som består af mange forskellige grupper. Den består af kemalister, den 

består også af meget konservative islamistiske kredse, som er imod den modernisering, der rent faktisk sker i det tyrkiske 

samfund i dag. Så styrken for regeringspartiet er ikke først og fremmest, at det er et parti, der er islamisk og bekender sig 

til det, men at det også er et parti, der forsøger at modernisere Tyrkiet.
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Kl.14:04  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe.
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Kl.14:04  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Hr. Niels Helveg Petersen finder mig historieløs, fordi jeg sagde, at historien går ufattelig langsomt. Nu er der jo forskel på 

historie og historie.

Der er jo krusningerne på vandoverfladen. Alt det, hr. Niels Helveg Petersen ser i dagens tv-avis, og det, han hører, når han 

går hen til frisøren for at blive klippet, er krusningerne. Så er der de store, store langsomme bevægelser. Jeg nævnte som 

eksempel, at Muhammed er halvandet tusind år gammel, at islam stort set ikke har bevæget sig, siden islam er noget af 

det mest ubevægelige, der findes. Dog kom der så et tilbageslag i Tyrkiet i 1920'erne under Kemal Atatürk.

Nu er det så igen på vej den anden vej, hvilket vel i og for sig kun er et vidnesbyrd om, at Kemal Atatürks reformer egentlig 

ikke var noget, der havde folkesjælen med sig. Man kan ikke, som han troede, sådan rive sjælen ud af et folk, og det viser 

sig altså nu. Så nu bevæger det sig i den urgamle retning. Det var den historie, den store historie, den gamle historie, den 

langsomme historie, der går så tilpas sindigt.
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Kl.14:06  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:06  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg takker så for erkendelsen af, at udviklingen i Europa omkring udvidelsen af EU og NATO siden 1990 altså er gået 

meget hurtigt. Det er vi så enige om, sådan må jeg forstå indlægget. Hvad de lange bevægelser angår, tror jeg, at det, der 

sker i Tyrkiet i dag, ikke mindst på det økonomiske område, hvor der er en meget stærk modernisering i gang, er noget af 

det, der flytter Tyrkiet og flytter opfattelserne i Tyrkiet. Det er min vurdering.
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Kl.14:06  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.14:06  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jeg begriber det simpelt hen ikke. Hvad er det for nogen opfattelser i Tyrkiet, der flytter sig i en i hr. Niels Helvegs øjne 

ønskelig retning? Har hr. Niels Helveg ikke opdaget, at Tyrkiet er undervejs til, i endnu højere grad end det nogen sinde har 

været, at blive en islamisk betonstat. Må jeg stille det spørgsmål, som jeg stillede til hr. Michael Aastrup Jensen: Hvad er 

det for en tidshorisont, hr. Niels Helveg arbejder med? Er det i løbet af 30, 100, 200, 300 år, at der er mulighed for, at 

Tyrkiet opfylder Københavnskriterierne?
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Kl.14:07  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Jeg skal lige gøre hr. Jesper Langballe opmærksom på, at når man tiltaler ordføreren, er det med ordføreren eller hr. Niels 

Helveg Petersen. Man skal bruge hele navnet og ikke kun for- og mellemnavn. (Jesper Langballe (DF): Tak for det). 

Ordføreren.
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Kl.14:08  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Tak hr. formand. Jeg skulle lige huske, hvad der egentlig blev spurgt om, og nu tror jeg, at jeg har det.

Jeg mener, at der sker store forandringer i Tyrkiet, og har været slået af, hvor store forandringer der faktisk sker. Det er et 

samfund under modernisering, og forestillingen om, at al islam er ens, er efter min mening forkert. Der er en afgrund til 

forskel på den demokratiske regering, vi har i Tyrkiet, og så præsteskabet i Iran f.eks. Selv om de ligger i nærheden af 

hinanden og de begge er muslimske lande, er der jo kæmpe, kæmpe forskel. Det tåler ikke sammenligning, og derfor bør 

man nuancere sin vurdering af disse forhold.
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Kl.14:09  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ja tak, og så er der en kort bemærkning fra hr. Søren Krarup.
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Kl.14:09  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg vil godt knytte noget til det, som hr. Niels Helveg Petersen sagde til sidst til hr. Jesper Langballe, hvor han sagde, at 

der er en afgrund til forskel inden for islam i forskellige lande. Så får jeg lyst til at gentage det spørgsmål, jeg stillede 

Radikal Ungdom i søndags, hvor jeg havde fornøjelsen at diskutere med hr. Morten Helveg Petersen om dansk 

forsvarspolitik. Til et spørgsmål fra Radikal Ungdom vedrørende muligheden for at skabe et demokrati i Afghanistan, spurgte

jeg netop - jeg har nævnt det tidligere i dag - om der findes noget muslimsk demokrati i verden? 
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Kl.14:09  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:10  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg tror ikke, der findes et demokrati i et muslimsk land, som jeg sådan uden videre ville kalde demokratisk. Det mener jeg

ikke. Men jeg tror, at man er nødt til samtidig at sige, at når tyrkerne går til valg, er det demokratiske valg. Det en 

demokratisk proces, der fører til udpegelsen af deres regering.

Men så er der jo en række træk i det tyrkiske samfund, som jeg er kritisk over for. Jeg er i øvrigt også meget kritisk over for

den massive og helt overdrevent store militære tilstedeværelse, tyrkerne har på det nordlige Cypern. Det er der ingen grund 

til ikke at være kritisk over for, så det er ikke, fordi der ikke er kritikpunkter, men man må erkende, at der holdes valg, som 

er demokratiske, og der udpeges en regering, som er i overensstemmelse med valgets resultat.
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Kl.14:10  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Søren Krarup.
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Kl.14:10  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Det helt elementære er jo, at der ikke kan være demokrati, hvor der er en hellig lov, som omstøder folkets beslutninger. Og 

sådan er det i islam. Nu forlanger jeg ikke, at hr. Niels Helveg Petersen skal have dybt kendskab til kirkehistorie, til teologi,

men det er faktisk det, der er kernen i sagen. Der er ikke mulighed for et demokrati, hvor de hellige love skal bestemme og 

det er præsterne, der giver loven.

Men jeg vil godt stille hr. Niels Helveg Petersen et spørgsmål. Han nævnede før, at det i Tyrkiet er spørgsmålet om 

fremskridt eller tilbagegang. Hvis det er sådan, at demokratiet går frem, det vil sige, at folkets flertal får sin vilje, så bliver 

landet jo totalt islamisk, for 98 pct. af tyrkerne er muslimer. Hvis det bliver sådan, at militærdiktaturet beholder magten, 

undertrykkes befolkningen, men så får man måske lidt mere i retning af det, man kalder en sekulær stat. Hvad er egentlig 

fremskridt for demokratiet? Er det et fremskridt for demokratiet, at de 98 pct. undertrykkes, og hr. Erdogans døtre må 

sendes til USA for at kunne bære tørklæde under deres uddannelse, eller er det et fremskridt for demokratiet, at 

militærdiktaturet hersker?
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Kl.14:12  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:12  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Den grundlæggende præmis for spørgsmålet forstår jeg ikke og anerkender jeg ikke. De love, der gælder i Tyrkiet, er de 

love, der vedtages af et demokratisk valgt parlament, som har en regering, som er i overensstemmelse med parlamentets 

flertal. Sådan bliver lovgivning til i Tyrkiet, og det er jo netop også derfor, at det giver mening for vestlige regeringer at lægge 

pres på den tyrkiske regering for at opfylde Københavnskriterierne og for at gøre fremskridt i demokratisk henseende.
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Kl.14:12  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Næste ordfører er hr. Per Clausen fra Enhedslisten.

  

Vis alle (26) indlæg i denne gruppe
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Kl.14:13  
Ordfører

(Ordfører)

Per Clausen (EL):

På mange områder er den her debat jo i grunden forholdsvis enkel, selv om man ikke skulle tro det, når man hører den. 

Man kunne vel opsummere det meget kort: Tyrkiet er et land som alle andre. Tyrkiet skal leve op til de krav om 

menneskerettigheder og demokrati, som alle andre lande skal leve op til, for at blive medlem af EU. I den forbindelse er det 

jo vigtigt, at det er det tyrkiske folk, der bestemmer, og at den endelige beslutning om, hvorvidt Tyrkiet skal være fuldgyldigt

medlem af EU, træffes af det tyrkiske folk på en demokratisk måde.

Enhedslisten har den opfattelse, at det bør ske efter en folkeafstemning i Tyrkiet. Det bestemmer vi ikke, men det er det 

synspunkt, vi har. Det er jo ikke, fordi Enhedslisten kan anbefale Tyrkiet at blive medlem af EU. Jeg har meget svært ved at

anbefale et medlemskab af en institution, en klub, som jeg selv og Enhedslisten opfatter som værende ekstremt 

udemokratisk, og en institution, som fungerer alt for meget på pengenes og de store selskabers præmisser. Men det er 

hverken Enhedslisten eller Folketingets flertal, som bør afgøre, om Tyrkiet kan blive medlem af EU. Det, vi kan gøre, er at 

opstille de kriterier, der skal opfyldes. Hvis de opfyldes og Tyrkiet selv på demokratisk vis bestemmer det, skal Tyrkiet 

selvfølgelig kunne være medlem af EU, fordi Tyrkiet er et land som alle andre lande.

Det ændrer selvfølgelig ikke noget ved, at Tyrkiet også er et helt specielt land. Det er et land, som har nogle særlige 

karaktertræk, ligesom alle andre lande har. Derfor er der stadig væk en række grunde til, at Enhedslisten ikke mener, at 

Tyrkiet, hvad enten de måtte ønske det eller ikke ønske det, har mulighed for at blive optaget i EU. Der er to vigtige ting, 

som vi vil fremhæve. Det første er menneskerettighedsspørgsmålet, herunder selvfølgelig undertrykkelsen af kurderne, men 

også menneskerettighedsspørgsmål på en lang række andre områder. Der er tilstandene i Tyrkiet ikke tilfredsstillende. 

Som Socialdemokraternes ordfører ganske rigtigt påpegede, er der sket store og væsentlige fremskridt i forhold til den 

kurdiske befolkning, og der tegner sig nu et billede af, at der måske kan indgås en fredsaftale mellem repræsentanter fra 

den kurdiske befolkning og Tyrkiet til glæde og gavn for såvel den tyrkiske befolkning som den kurdiske befolkning. På 

trods af at der måske tegner sig sådan et billede, ændrer det ikke noget ved, at vi skal fastholde vores kritik af den måde, 

Tyrkiet fortsat undertrykker kurdere og det kurdiske folk på. Men her er der sket fremskridt.

Det andet, som Enhedslisten også lagde meget vægt på, da vi diskuterede det her i Folketingssalen sidste gang, var den 

tyrkiske hærs mulighed for at sætte demokratiet ud af kraft. Også her må vi konstatere, at der er sket fremskridt. Fra at 

den tyrkiske hær sådan pr. definition havde mulighed for at gå ind og træffe afgørelser om, hvorvidt noget var i 

overensstemmelse med folkeånden, og om, hvad der var den sande sekulære tyrkiske interesse, kan vi jo i dag konstatere,

at der faktisk er sket fremskridt i demokratisk retning.

Det fører os så til den debat, som Dansk Folkeparti helst vil føre, og som de gør ud fra det noget indskrænkede og 

endimensionelle historiesyn, de har, nemlig at der er konflikten mellem islam og islamisterne på den ene side og alle andre

på den anden side. Derfor bliver det det spørgsmål, der bliver rejst, og i den forbindelse vil vi fra Enhedslistens side gerne 

sige, at vi jo går ind for adskillelse mellem stat og religion - også i Danmark - og vi går ind for, at politik skal ske i en 

sekulær fase, men det har jo aldrig været det, der har været kriteriet for at blive medlem af EU. Den socialdemokratiske 

ordfører nævnte jo på eksemplarisk vis, hvordan Irland ikke ville have haft en chance ud fra de kriterier.

De, der kan huske historien, vil jo også vide, at hr. Søren Krarup, inden han opdagede muslimerne, førte lange kampe mod 

den katolske kirkes indflydelse i Europa og så EU som papisternes, altså pavens, redskab til at undertrykke den lutherske 

kristendom og den sande danskhed, så han var opmærksom på den katolske fare dengang. Men pointen er, at det aldrig 

har været det, der har været kriteriet. Derfor er kriteriet, at vi skal sikre, at demokratiets spilleregler overholdes, at 

menneskerettighederne sikres, og at der ikke er nogen, som bruger undertrykkende metoder til at sikre noget, vi hævder er 

godt.

Enhedslisten er ikke et øjeblik i tvivl om, at det er bedre, at det tyrkiske folk selv træffer beslutninger om, hvordan de skal 

indrette deres land, end at det er den tyrkiske hær, der beslutter det. Enhedslisten er derfor heller ikke i tvivl om, at den 

udemokratiske forfatning, som man fik i Tyrkiet i 1982, og som man er i færd med at afvikle, og som åbenbart fører til den 

paradoksale situation, at et parti, som har stor opbakning i befolkningen, er i strid med grundloven, måske mere er et 

udtryk for, at man har haft en udemokratisk grundlov, end det er udtryk for noget som helst andet.

Så Enhedslistens udgangspunkt er altså, at denne sag skal behandles, som når et hvilken som helst andet land ønsker at 

blive optaget i EU. Derfor kan vi ikke stemme for det forslag, som flertallet har fremsat, fordi man her indfører en særlig 

bestemmelse, som er målrettet på Tyrkiet, nemlig den, at det også skal passe ind i EU's kram, hvis man skal have Tyrkiet 

med ind, og det kan vi ikke støtte. Så vi vil stemme imod det forslag til vedtagelse. Vi ville, hvis det skulle ske, også 

stemme imod det forslag til vedtagelse, der er kommet fra Dansk Folkeparti.
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Kl.14:18  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er vi nået til, at udenrigsministeren har mulighed for at forklare, hvad udenrigsministeren mener om det her forslag.
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Kl.14:19  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Nej, det er ikke rigtigt, hr. formand. Jeg har allerede sagt, hvad jeg mener om det. Det skete før frokost. (Den fg. formand 

(Bent Bøgsted: Det er så i orden). Udenrigsministeren har nu mulighed for at svare på og komme med bemærkninger til 

nogle af de ting, der er sagt i dag. Tak, hr. formand, fordi jeg må det. Jeg ved godt, der har været lidt uro, som vi alle 

beklager.

Jeg vil naturligvis tage fat i det, hr. Morten Messerschmidt sagde. Ellers ville han også blive ked af det, for det er hr. Morten 

Messerschmidts dag, og jeg ønsker hr. Morten Messerschmidt tillykke med, at han har afleveret sit speciale. Så må vi 

håbe, at det bliver anerkendt og godkendt. Det er jo så det, det drejer sig om.

Men hans speciale i dag har jeg i hvert fald ikke godkendt. Han startede jo med historisk fusk, som han var dumpet på, hvis

han havde været historiker. Det er han jo så ikke, han er jurist, og de skal ikke nødvendigvis kunne historien. Hr. Morten 

Messerschmidt startede med Chamberlain og sammenlignede mig med Chamberlain - og det var selvfølgelig ikke venligt 

ment, det var faktisk meget uvenligt ment - og sagde, at mit forhold til Tyrkiet skulle være lige så naivt som Chamberlains 

forhold til Hitler. Men jeg vil sige til hr. Morten Messerschmidt, at hvis der nu havde været stillet krav om, at Hitler skulle 

opfylde 35 kapitler, før man kunne tale mere med ham, så tror jeg ikke, der var kommet nogen anden verdenskrig. Derfor 

var det ikke noget særlig godt billede, for vi har fået EU i mellemtiden, som har været den store fredsskaber i Europa, og 

det vil sige, at det havde været rigtig, rigtig godt, hvis Chamberlain havde stillet krav om 35 kapitler. Det gjorde han ikke, vi 

havde ikke EU, men vi stiller krav om 35 kapitler.

Så jeg synes, at det var et meget, meget dårligt billede, som til gengæld viser, hvad hr. Morten Messerschmidt jo ikke var 

interesseret i at vise, nemlig at EU har en meget stor betydning for fredsskabelsen, stabiliteten og den demokratiske 

udvikling i Europa. Og på den måde kom hr. Messerschmidt så til at dumpe i historie, mens jeg fik anledning til at forklare, 

at de 35 kapitler, som Tyrkiet skal opfylde, jo vil bringe os uden for en sådan situation og sammenligning, som hr. Morten 

Messerschmidt uvenligt kom med.

Så kom hr. Morten Messerschmidt også med en masse påstande, og jeg vil ikke tage fat i dem alle sammen, men bare 

gøre opmærksom på - som jeg også før har sagt til hr. Morten Messerschmidt, og vi har også haft den debat før, men det 

har han åbenbart glemt, og derfor vil jeg godt hjælpe hr. Morten Messerschmidt igen, for jeg vil altid gerne hjælpe en 

begavet ung mand til at blive endnu mere begavet - at hovedtørklædeforbuddet ikke blev indført af Atatürk. Så vidt jeg 

husker, blev det faktisk indført af generalerne i 1970'erne, og domstolene har altså fastholdt det.

Det er jo ret vigtigt, at domstolene har fastholdt det, og det viser også magtens tredeling. Når et politisk parti går ind for 

noget andet og får vedtaget noget, som domstolene så siger ikke er i overensstemmelse med forfatningen, har vi jo faktisk 

noget af det, vi prøver at belære verden om, nemlig magtens tredeling og den uafhængige retsinstans. Og jeg ved, at hr. 

Morten Messerschmidt som jurist jo må være meget optaget af magtens tredeling og præcis også domstolenes 

uafhængighed. Og det viste denne sag jo. Et politisk parti har jo lov til at arbejde for sit program, men så er det altså 

afgørende, at man har en domstol, som kan sige: Ja, det er godt nok, men det er i modstrid med forfatningen - og som så 

kan ophæve det, som måtte være blevet vedtaget politisk. Så det synes jeg også var meget godt lige at få præciseret over 

for hr. Morten Messerschmidt.

Så bliver der også pludselig brugt det, at nogle regioner og nogle områder i Tyrkiet har indført alkoholforbud. Jo, men da jeg 

i 1960'erne holdt sommerferie i Vestjylland, var der faktisk alkoholforbud i flere af kommunerne, og det, man solgte på 

kroen, var varme pølser og varm kaffe. Men det betød jo ikke, at kommunerne i Vestjylland var islamistiske; de var 

indremissionske. Kaj Munk, som jeg ved hr. Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti jo selvfølgelig respekterer højt, var

meget imod, at der skulle indføres alkohol i Vedersø. Så det behøver jo altså ikke nødvendigvis være islamistisk. Og noget,

man selv kan vedtage i de forskellige regioner og kommuner, er jo altså, hvilket forhold man vil have til alkohol - sådan som 

man har kunnet i Danmark.

Jeg vil godt lige forholde mig til det med folkeafstemning, som skal være det store shownummer. Det er jeg helt sikker på 

at det bliver her bagefter, og hr. Martin Henriksen skal nok hjælpe med det. Uanset hvad de herrer mener, er der ikke ret 

mange af dem, der kommer til at trykke på knappen, når man skal afgøre, om Tyrkiet skal være medlem af EU eller ej. Hr. 

Morten Messerschmidt kan være vendt tilbage fra Europa-Parlamentet, det er der mulighed for, men der er ikke ret mange, 

der sidder her i salen, der vil have mulighed for det. Derfor er det egentlig ret ligegyldigt, hvad folketingsmedlemmerne her i 

salen mener, med hensyn til om der skal være folkeafstemning eller ej, og hvilke løfter de giver, for de kommer ikke til at 

afgøre det. Det gør det Folketing, der sidder og skal tage stilling til, om Tyrkiet kan blive medlem af EU, og det Folketing 

sidder mange folketingsvalg ude i fremtiden. Derfor er det en fuldstændig gratis omgang. Hvis man lover folkeafstemning, er 

der ingen, der siger, at det bliver holdt af de politikere, der sidder om 20 år; hvis man siger nej til folkeafstemning, er det 

overhovedet ikke sikkert, at de politikere, der sidder om 20 år, ikke indfører folkeafstemning. Så det er en fuldstændig gratis

omgang.

Så vil jeg sige principielt, at Tyrkiet jo i alle sammenhænge er blevet accepteret som et europæisk land, og det kan man 

diskutere geografisk osv., men det er de accepteret som. De er medlemmer af Europarådet, de er medlemmer af alle 

europæiske forsamlinger. Så den diskussion er jo taget for lang tid siden. Det var også tilbage i 1960'erne, at man 

accepterede, at Tyrkiet kunne blive medlem af EU. Så har der været forskellige faser, og så kom så beslutningen i 1962 

om, at man without delay, altså uden forsinkelse, skulle optage forhandlingerne med dem.

Men de er ikke kommet ret langt. Der er 35 kapitler, og man har nået et eller to, otte er frosset ned på grund af 

Ankaraprotokollen, som vi har diskuteret tidligere i dag, så det er altså en lang proces, som kræver, at Tyrkiet lever op til 

alle de betingelser, vi har i EU, for et demokratisk samfund med magtens tredeling og en social markedsøkonomi. Alt det 

skal opfyldes.

Jeg vil godt sige til Dansk Folkeparti, at jeg til fulde respekterer alle Dansk Folkepartis indvendinger. Det gør vi alle 

sammen. Der er meget at indvende. Men pointen er jo bare, at de indvendinger er vi enige om, og hvis Tyrkiet får rettet sig 

på alle disse områder, som der er tale om, så opfylder de jo betingelserne for at blive et europæisk land og for at blive 

medlemmer af EU, hvis EU - og det er ikke noget nyt krav, som Enhedslisten sagde, i forbindelse med Tyrkiet - er i stand 

til at optage. Det gælder hele udvidelsesfeltet. Der kan ikke blive optaget nogen i EU i fremtiden. Vi vurderede det i øvrigt 

også i forbindelse med 2002- og 2004-udvidelsen. Der blev der jo også lavet en vurdering af, om EU ville kunne kapere så 

mange nye medlemmer.

Så derfor kan Enhedslisten såmænd godt stemme for forslaget, for det er ikke et forslag til vedtagelse specielt møntet på 

Tyrkiet, medmindre jeg har misforstået hr. Per Clausen. Det er ikke specielt møntet på Tyrkiet, det er møntet på, at EU 

selvfølgelig også skal være i stand til at optage. Jeg har før brugt billedet i Folketingssalen, at det jo ikke kan nytte noget, 

at man har en redningsbåd, hvis den er fyldt, og der så kommer ti andre og springer i redningsbåden for at blive reddet, 

hvorefter båden synker, således at alle går ned.

Det er det, der har været tale om, nemlig at EU også skal være stand til at holde båden flydende og ikke pludselig komme 

en situation, hvor båden kæntrer og går ned, fordi der kommer for mange i, som man ikke kan ro med om bord.

Så til sidst det geostrategiske - og det har jeg også sagt mange gange: Hvis Tyrkiet vælger den europæiske vej, er der 

altså et nyt Tyrkiet til den tid. Så er Europa er blevet styrket - det kan vi også se med udvidelsen med de 12 - så er EU 

blevet væsentligt styrket, og der er kommet større stabilitet i Europa. Og med hensyn til risikoen for islamisme, som hr. 

Søren Krarup, tror jeg det var, jo har helt ret i eksisterer - vi er jo slet ikke uenige om, at den eksisterer - vil jeg da hellere 

sige: Lad os nu få fjernet risikoen for islamisme og få en kraftigere europæisering, for hvis vi skal se geostrategisk på det, 

og det betyder altså at se på, hvordan den politiske sikkerhedsmæssige strategi kan være i fremtiden, hvordan den 

strategiske situation kan være i fremtiden, vil jeg da meget hellere have et europæisk Tyrkiet end et islamistisk Tyrkiet.

Skal jeg så nu vælge at skubbe Tyrkiet fra mig og så sige, at vi alligevel har opgivet de her islamister? Ja, så har vi da ikke 

fået styrket Europa. Eller skal vi hellere gå den modsatte vej og sige: Jamen når tyrkerne selv siden Atatürk har ønsket at 

komme tættere til Europa og ønsker at opfylde alle betingelserne, er det så ikke bedre, at vi, den dag de gør det, har fået 

dem europæiserede i stedet for at have fået dem islamiserede?

Det er da et ansvar over for kommende generationer, som dette Folketing kan påtage sig. Vi kan jo ikke påtage os det med

folkeafstemning eller ikke folkeafstemning, for det har vi ikke noget at gøre med, men vi kan påtage os nu, om vi ønsker at 

skubbe Tyrkiet i en islamistisk retning eller i en europæisk retning. Jeg vælger den europæiske. Og det er derfor, at jeg 

afviser hr. Morten Messerschmidts forslag til vedtagelse og synes, at vores eget er ganske godt og fornuftigt.
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Kl.14:27  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Det har alligevel medført et par bemærkninger, først fra hr. Kamal Qureshi.
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Kl.14:27  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

Tak. Jeg vil godt følge lidt op på udenrigsministerens spor. Jeg har læst i metroXpress i dag, at hvis tyrkerne ikke støtter 

statsministerens kandidatur til posten som NATO's generalsekretær, smadrer de deres chancer for at komme med i EU. 

Så jeg vil egentlig gerne spørge udenrigsministeren: Det kan vel ikke være sådan nogle ting, der skal afgøre det? Det er vel 

demokratiet, og det er vel menneskerettighederne, og det er vel Københavnskriterierne, som er afgørende for, hvorvidt 

Tyrkiet kan komme ind i EU eller ej.

Jeg spørger selvfølgelig lidt polemisk, fordi jeg jo simpelt hen synes, det må forvirre befolkningen, når det indtryk gives, at 

det sådan er alle mulige mærkelige ting, der skal være afgørende for, hvorvidt Tyrkiet kan blive optaget i EU eller ej, altså at

det oven i købet er, hvorvidt de nu kan støtte statsministerens kandidatur til posten som NATO's generalsekretær, og ikke, 

som vi netop her har slået fast flere gange, at det altså er, hvorvidt Tyrkiet kan leve op til Københavnskriterierne, hvorvidt 

Tyrkiet kan leve op til det, der diskuteres om menneskerettigheder og kvinders rettigheder og nogle af de udviklingstrin, 

som flere af partierne her har talt om.
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Kl.14:29  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Udenrigsministeren.

  

Vis alle (4) indlæg i denne gruppe
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Kl.14:29  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Det er jeg fuldstændig enig med hr. Qureshi i.
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Kl.14:29  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Søren Krarup.
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Kl.14:29  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg hørte, at udenrigsministeren dumpede hr. Morten Messerschmidt i historie. Ja, nu får jeg lyst til at dumpe 

udenrigsministeren.

Chamberlain var den, der opsøgte Hitler. Hitler ønskede ikke at modtage ham; Hitler var helst fri for det. Hitler var senere 

vred over, at han var blevet forhindret i at få startet krigen på et tidspunkt, hvor han selv ønskede det, fordi Chamberlain løb 

ham på dørene. Og det vil sige, at der heller ikke fra Chamberlains side har været det ringeste håb om, at han kunne ændre

Hitler. Hitler var simpelt hen massiv og ville have den krig for enhver pris. Hitler var totalitær, og det er måske, fordi vi har at 

gøre med et totalitært system i islam, som gør, at Tyrkiet heller ikke er nem at flytte.

Jeg har andetsteds citeret Karen Blixen, der nævner, at skal hun finde en parallel til nazismen - det skriver hun i 1940 - så 

ved hun ikke noget bedre end den unge islamisme, og det er jo, fordi det er to af samme støbning.

Dermed er jo sagt, at enhver tro på, at man kan omvende, at man kan europæisere Tyrkiet som et muslimsk land, i hvilket 

98 pct. er muslimer, er fuldstændig uhistorisk.
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Kl.14:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Udenrigsministeren.

  

Vis alle (4) indlæg i denne gruppe
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Kl.14:30  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Altså, nu må jeg lige anfægte hr. Søren Krarups manglende litterære viden. Jeg vil anfægte hr. Søren Krarups manglende 

litterære viden. Karen Blixen skrev desværre nogle meget dårlige artikler, som hr. Søren Krarup nævner, »Breve fra et land i

krig«, hvor hun desværre - hvad der senere er blevet beklaget fra hendes side - kom til at være alt for venlig over for 

Nazityskland. Så hr. Søren Krarup har faktisk ikke fattet ret meget, for det var faktisk venligt ment fra Karen Blixens side. 

Hun har sympati og en vis beundring for den kraft, der ligger i Nazityskland i 1940 i Berlin i »Breve fra et land i krig«. Så 

derfor synes jeg faktisk, det var lidt uheldigt. Så kan vi diskutere udlægningen. Men det er den udlægning, der er den 

almindelige af Blixens »Breve fra et land i krig«. Så det er faktisk stort set misbrug af Karen Blixen.

Hvad Chamberlain angår, var det, hr. Søren Krarup sagde, jo for så vidt fra en diskussion med hr. Morten Messerschmidt. 

For pointen var jo, at hr. Morten Messerschmidt stod og sagde, at jeg stod der og viftede med et blad og troede, at jeg 

havde fået fred med Tyrkiet, som Chamberlain mente, at han havde fået det det Tyskland. Så tag nu den diskussion selv 

med hr. Morten Messerschmidt. For det var hr. Morten Messerschmidt, jeg svarede, og der siger jeg, at hvis der havde 

været 35 kapitler, Hitler skulle opfylde, så havde vi ikke haft anden verdenskrig.
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Kl.14:31  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Søren Krarup.
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Kl.14:31  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg er ked af, at jeg må sige til udenrigsministeren, at han er en dårlig litteraturlæser. De artikler, som Karen Blixen skriver 

i april 1940, og som skulle have været offentliggjort den 10. april 1940, blev det af en eller anden grund ikke. De er 

fremragende, præcise og meget historisk korrekte i deres skildring af nazismen, også i dens parallelitet med islam. Så den

litteraturlæsning holder ikke.

Jeg synes altså, det skal understreges, at når udenrigsministeren i dag taler om at europæisere Tyrkiet, og bl.a. i den, skal

vi sige overtroiske tanke tager til Durban II, så er og bliver det ikke blot en litteraturhistorisk, men også en europæisk-

historisk misforståelse, at man kan omvende et totalitært styre. Det kan man ikke.
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Kl.14:32  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Udenrigsministeren.

  

Vis alle (4) indlæg i denne gruppe
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Kl.14:32  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Ja, det er da ellers lykkedes mange steder. Historien stod ikke fast i år 700. Det ved jeg godt islamisternes ekstremister 

ønsker, men den har faktisk bevæget sig siden. Der er mange totalitære regimer, der er blevet demokratiseret. Atatürk, 

som Dansk Folkeparti går så kraftigt ind for, havde ikke noget demokrati. Tyrkiet er altså et land med frie valg.

Vi kan tage andre lande, og for nu at blive i det islamiske område vil jeg sige, at Senegal er anerkendt som et land med frie 

og fair valg, men der er befolkningen altså muslimsk. Tag Indonesien, der er anerkendt som et frit og fair demokrati, og som

har verdens næststørste muslimske befolkning.

Så lad nu være med at forenkle det så meget. Det er slet ikke islam, vi diskuterer i dag, vi diskuterer Tyrkiet. Jeg siger 

bare, at vi vil forhindre et islamistisk Tyrkiet, vi ønsker et europæisk Tyrkiet. Og det er ikke rigtigt, at ting ikke kan forandre 

sig.
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Kl.14:33  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Jeg vil gerne lige bede om, at der bliver lidt ro. Vi er stadig væk i gang med debatten, og det er altså ikke til at høre noget 

som helst. De ærede folketingsmedlemmer kan ikke høre noget. De kan høre, hvad de selv siger, men vi kan ikke høre, 

hvad debatten går ud på. Så der skal altså være ro, så længe debatten er i gang. Værsgo, udenrigsminister.

  

Vis alle (2) indlæg i denne gruppe
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Kl.14:34  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Min slutpointe er kun den her, nemlig at totalitære regimer trods alt har forandret sig mange steder i historiens løb, også i 

den islamiske verden. Lad os i stedet for disse forenklinger arbejde for, at vi får demokratiseret og fremmet 

menneskerettighederne - jeg ved godt, at hr. Søren Krarup heller ikke kan lide menneskerettighederne - fremmet f.eks. 

kvindernes vilkår. Straffene for æresdrab er jo steget voldsomt i Tyrkiet i de senere år. Så der er da fremskridt, men der er 

også tilbageskridt, som jeg sagde.

Pressefriheden, som hr. Morten Messerschmidt var inde på, lader da meget tilbage at ønske, så der er jeg enig med hr. 

Morten Messerschmidt. Det eksempel med Darwin er Erdogan måske ikke skyld i, for det er der ikke noget bevis for, men 

det er da i hvert fald en dumhed, der er begået af en redaktør af en eller anden grund.

Så der er da selvfølgelig mangler, og det er forkert at forestille sig, at vi siger, der ikke er mangler. Vi siger, der er mangler, 

men vi siger bare, at de kan udbedres, og er de udbedret, så er vi i en anden situation.

Så vil jeg selvfølgelig godt beklage over for hr. Søren Krarup, for fair skal være fair. Hr. Søren Krarup taler så om en anden 

tekst fra Karen Blixen end den, jeg talte om. Jeg talte om »Breve fra et land i krig«, og det var måske fra 1939, men der var 

hun jo alt for tæt på beundring for Nazityskland. Men jeg beklager, at jeg forvekslede de to år.
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Kl.14:35  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til udenrigsministeren. Så er det hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.14:35  
Kort bemærkning

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand.

Der er grund til at beklage, at det eneste, som udenrigsministeren beklager, er de litterære ordvekslinger med hr. Søren 

Krarup, for efter denne debat burde der sådan set være en del mere at beklage, bl.a. det forhold, at udenrigsministeren 

overhovedet ikke har kredset omkring det reelle problem og det, forespørgslen egentlig handler om, nemlig hvilken 

betydning for Tyrkiets bevægelse, enten i retning mod eller bort fra EU, det har, at man bliver ved med at forhandle.

Udenrigsministeren har fuldstændig set bort fra det forhold, at man i Tyrkiet bruger de stadige krav fra EU’s side som en rød

klud i ansigtet på befolkningen, bruger dem til at skabe en stadig mere ophedet anti-EU-debat, og at Tyrkiet i kraft af den 

udvikling og i kraft af den almindelige islamisering, der pågår for tiden, rent faktisk bevæger sig i en for os, for Tyrkiet selv 

og for hele Europa aldeles uønskelig retning.

Når vi ser på, hvad der sker i øjeblikket i forhold til pressefriheden, i forhold til minoriteters rettigheder, i forhold til 

uddannelsessektoren osv. osv., er det entydigt til fordel for dem, der ønsker et Tyrkiet vendt i mellemøstlig retning, i retning 

mod islam og islamismen. Jeg tror ærlig talt, man må sige, at den udvikling får vi ikke vendt ved at blive spændt for Tyrkiets

vogn, og det er præcis det, der er tale om i øjeblikket.

Udenrigsministeren nævnte tidligere, at han var begejstret over, at Tyrkiet havde udnævnt en ny forhandler, nemlig Egemen 

Bagis. Men sagen er, at Egemen Bagis er en af stifterne af AK-partiet, hvortil Erdogan selv hører, og tidligere var medlem af

Refah Partisi, der fik sit program kendt i strid med hele det demokratiske udgangspunkt for staten Tyrkiet, en dom, der blev

bekræftet som værende i overensstemmelse med menneskerettighederne, fordi netop det at gå ind for en islamisk totalitær

stat er i strid med menneskerettighederne. Denne mand har sammen med Erdogan og Gül nu skabt et nyt parti, nemlig 

AK-partiet, som vinder stadig større sejre, og det er jo dette problem, vi burde forholde os til: Islamisterne vinder frem, og 

de, som ønsker demokratiet og ønsker den fredelige udvikling, gør det ikke, men går derimod tilbage.

Jeg tror ikke, og Dansk Folkeparti tror ikke på, at vi kan skabe en forening mellem EU og Tyrkiet ved til stadighed at sætte 

de modsætninger over for hinanden; ved hele tiden at skulle fortælle tyrkerne, hvad der er forkert, hvad der er galt, og hvad 

det er, de ikke kan finde ud af, fordi de altså kommer fra et så fundamentalt anderledes udgangspunkt end vi andre.

Det er fuldstændig rigtigt, når udenrigsministeren siger, at der f.eks. også har været alkoholforbud i den danske historie. 

Men det var jo med en helt anden motivation, en helt anden historisk baggrund. Alt imens det, vi taler om her, er et politisk 

ønske om at inkorporere religion i politik, havde det, udenrigsministeren talte om med Kaj Munk og Vedersø, jo en helt 

anden sammenhæng. Det handlede om mindre, religiøse grupper, hvor man ikke indblandede det politiske som sådan.

Det samme kan gøre sig gældende med hensyn til hovedtørklædeforbuddet, og her er det jo rigtigt, at domstolene reddede 

ophævelsen af forbuddet fra at blive gennemført. Men det fritager jo ikke regeringen for at have det samme ønske. AK-

regeringen ønskede at ophæve forbuddet, og AK-regeringen ønskede tidligere at gøre det til en straffelovovertrædelse at 

være utro osv.

Alle disse ting blev selvfølgelig ikke gennemført, fordi forfatningen stadig forsvarer de demokratiske og sekulære principper, 

og det er jo fremragende eksempler på, hvad det er for en regering, vi har med at gøre; hvad det er for en regering, EU og 

udenrigsministeren forhandler med. Det er ikke en regering, der vil demokratiet, det er en regering, der vil islamisternes 

linje.

Det er derfor, man kun kan gøre én ting, hvis man vil forbrødring mellem EU og Tyrkiet. Det er at høre op med at forsøge det

umulige, nemlig foreningen af de uforenelige størrelser, og sige til tyrkerne: Vi skal være venner, vi skal være kollegaer og 

samarbejdspartnere i de organer, hvor det fungerer - NATO, Europarådet, OSCE osv., som udenrigsministeren selv har 

nævnt - men ikke i EU, der er så forpligtende, og hvor det ganske enkelt ikke kan lade sig gøre. 
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Kl.14:39  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren.

Der er ikke flere, der har bedt om ordet. Derfor kan vi begynde afstemningen, og det ser ud til, at alle, der skal stemme, er 

kommet til stede.

  

Vis alle (0) indlæg i denne gruppe
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Kl.14:40  
Kort bemærkning

Afstemning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der stemmes om forslag til vedtagelse nr. V 49 af Michael Aastrup Jensen (V), Yildiz Akdogan (S), Hanne Agersnap (SF), 

Helle Sjelle (KF), Niels Helveg Petersen (RV) og Villum Christensen (LA), og der kan stemmes.

Afstemningen slutter.

For stemte: 89 (V, S, SF, KF, RV og LA), imod stemte: 18 (DF og EL), hverken for eller imod stemte: 0.

Hermed er forslaget vedtaget.

Herefter er forslag til vedtagelse nr. V 48 af Morten Messerschmidt (DF) bortfaldet.

Hermed er forespørgslen afsluttet.
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Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.14:03  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg skal bare forstå det helt rigtigt. Når AKP, altså regeringspartiet, får dom fra den tyrkiske forfatningsdomstol for at være 

islamistisk, og når dette islamistiske parti, som altså indskrænker minoriteters rettigheder, indskrænker kvinders 

rettigheder, sætter begrænsninger i næringsdrivendes mulighed for f.eks. at sælge alkohol osv. og altså gennemfører et 

islamisk program, får stadig større opbakning i befolkningen, er det en god, sund og demokratisk udvikling?
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Kl.14:03  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:03  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Det har jeg ikke sagt noget som helst om. Men det, som jeg mener man skal lægge mærke til, er, at oppositionen til 

regeringspartiet jo er en meget splittet opposition, som består af mange forskellige grupper. Den består af kemalister, den 

består også af meget konservative islamistiske kredse, som er imod den modernisering, der rent faktisk sker i det tyrkiske 

samfund i dag. Så styrken for regeringspartiet er ikke først og fremmest, at det er et parti, der er islamisk og bekender sig 

til det, men at det også er et parti, der forsøger at modernisere Tyrkiet.
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Kl.14:04  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe.
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Kl.14:04  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Hr. Niels Helveg Petersen finder mig historieløs, fordi jeg sagde, at historien går ufattelig langsomt. Nu er der jo forskel på 

historie og historie.

Der er jo krusningerne på vandoverfladen. Alt det, hr. Niels Helveg Petersen ser i dagens tv-avis, og det, han hører, når han 

går hen til frisøren for at blive klippet, er krusningerne. Så er der de store, store langsomme bevægelser. Jeg nævnte som 

eksempel, at Muhammed er halvandet tusind år gammel, at islam stort set ikke har bevæget sig, siden islam er noget af 

det mest ubevægelige, der findes. Dog kom der så et tilbageslag i Tyrkiet i 1920'erne under Kemal Atatürk.

Nu er det så igen på vej den anden vej, hvilket vel i og for sig kun er et vidnesbyrd om, at Kemal Atatürks reformer egentlig 

ikke var noget, der havde folkesjælen med sig. Man kan ikke, som han troede, sådan rive sjælen ud af et folk, og det viser 

sig altså nu. Så nu bevæger det sig i den urgamle retning. Det var den historie, den store historie, den gamle historie, den 

langsomme historie, der går så tilpas sindigt.
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Kl.14:06  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:06  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg takker så for erkendelsen af, at udviklingen i Europa omkring udvidelsen af EU og NATO siden 1990 altså er gået 

meget hurtigt. Det er vi så enige om, sådan må jeg forstå indlægget. Hvad de lange bevægelser angår, tror jeg, at det, der 

sker i Tyrkiet i dag, ikke mindst på det økonomiske område, hvor der er en meget stærk modernisering i gang, er noget af 

det, der flytter Tyrkiet og flytter opfattelserne i Tyrkiet. Det er min vurdering.
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Kl.14:06  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.14:06  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jeg begriber det simpelt hen ikke. Hvad er det for nogen opfattelser i Tyrkiet, der flytter sig i en i hr. Niels Helvegs øjne 

ønskelig retning? Har hr. Niels Helveg ikke opdaget, at Tyrkiet er undervejs til, i endnu højere grad end det nogen sinde har 

været, at blive en islamisk betonstat. Må jeg stille det spørgsmål, som jeg stillede til hr. Michael Aastrup Jensen: Hvad er 

det for en tidshorisont, hr. Niels Helveg arbejder med? Er det i løbet af 30, 100, 200, 300 år, at der er mulighed for, at 

Tyrkiet opfylder Københavnskriterierne?
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Kl.14:07  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Jeg skal lige gøre hr. Jesper Langballe opmærksom på, at når man tiltaler ordføreren, er det med ordføreren eller hr. Niels 

Helveg Petersen. Man skal bruge hele navnet og ikke kun for- og mellemnavn. (Jesper Langballe (DF): Tak for det). 

Ordføreren.
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Kl.14:08  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Tak hr. formand. Jeg skulle lige huske, hvad der egentlig blev spurgt om, og nu tror jeg, at jeg har det.

Jeg mener, at der sker store forandringer i Tyrkiet, og har været slået af, hvor store forandringer der faktisk sker. Det er et 

samfund under modernisering, og forestillingen om, at al islam er ens, er efter min mening forkert. Der er en afgrund til 

forskel på den demokratiske regering, vi har i Tyrkiet, og så præsteskabet i Iran f.eks. Selv om de ligger i nærheden af 

hinanden og de begge er muslimske lande, er der jo kæmpe, kæmpe forskel. Det tåler ikke sammenligning, og derfor bør 

man nuancere sin vurdering af disse forhold.
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Kl.14:09  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ja tak, og så er der en kort bemærkning fra hr. Søren Krarup.
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Kl.14:09  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg vil godt knytte noget til det, som hr. Niels Helveg Petersen sagde til sidst til hr. Jesper Langballe, hvor han sagde, at 

der er en afgrund til forskel inden for islam i forskellige lande. Så får jeg lyst til at gentage det spørgsmål, jeg stillede 

Radikal Ungdom i søndags, hvor jeg havde fornøjelsen at diskutere med hr. Morten Helveg Petersen om dansk 

forsvarspolitik. Til et spørgsmål fra Radikal Ungdom vedrørende muligheden for at skabe et demokrati i Afghanistan, spurgte

jeg netop - jeg har nævnt det tidligere i dag - om der findes noget muslimsk demokrati i verden? 
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Kl.14:09  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:10  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg tror ikke, der findes et demokrati i et muslimsk land, som jeg sådan uden videre ville kalde demokratisk. Det mener jeg

ikke. Men jeg tror, at man er nødt til samtidig at sige, at når tyrkerne går til valg, er det demokratiske valg. Det en 

demokratisk proces, der fører til udpegelsen af deres regering.

Men så er der jo en række træk i det tyrkiske samfund, som jeg er kritisk over for. Jeg er i øvrigt også meget kritisk over for

den massive og helt overdrevent store militære tilstedeværelse, tyrkerne har på det nordlige Cypern. Det er der ingen grund 

til ikke at være kritisk over for, så det er ikke, fordi der ikke er kritikpunkter, men man må erkende, at der holdes valg, som 

er demokratiske, og der udpeges en regering, som er i overensstemmelse med valgets resultat.
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Kl.14:10  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Søren Krarup.

  

118

Kl.14:10  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Det helt elementære er jo, at der ikke kan være demokrati, hvor der er en hellig lov, som omstøder folkets beslutninger. Og 

sådan er det i islam. Nu forlanger jeg ikke, at hr. Niels Helveg Petersen skal have dybt kendskab til kirkehistorie, til teologi,

men det er faktisk det, der er kernen i sagen. Der er ikke mulighed for et demokrati, hvor de hellige love skal bestemme og 

det er præsterne, der giver loven.

Men jeg vil godt stille hr. Niels Helveg Petersen et spørgsmål. Han nævnede før, at det i Tyrkiet er spørgsmålet om 

fremskridt eller tilbagegang. Hvis det er sådan, at demokratiet går frem, det vil sige, at folkets flertal får sin vilje, så bliver 

landet jo totalt islamisk, for 98 pct. af tyrkerne er muslimer. Hvis det bliver sådan, at militærdiktaturet beholder magten, 

undertrykkes befolkningen, men så får man måske lidt mere i retning af det, man kalder en sekulær stat. Hvad er egentlig 

fremskridt for demokratiet? Er det et fremskridt for demokratiet, at de 98 pct. undertrykkes, og hr. Erdogans døtre må 

sendes til USA for at kunne bære tørklæde under deres uddannelse, eller er det et fremskridt for demokratiet, at 

militærdiktaturet hersker?
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Kl.14:12  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:12  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Den grundlæggende præmis for spørgsmålet forstår jeg ikke og anerkender jeg ikke. De love, der gælder i Tyrkiet, er de 

love, der vedtages af et demokratisk valgt parlament, som har en regering, som er i overensstemmelse med parlamentets 

flertal. Sådan bliver lovgivning til i Tyrkiet, og det er jo netop også derfor, at det giver mening for vestlige regeringer at lægge 

pres på den tyrkiske regering for at opfylde Københavnskriterierne og for at gøre fremskridt i demokratisk henseende.
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Kl.14:12  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Næste ordfører er hr. Per Clausen fra Enhedslisten.
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Kl.14:13  
Ordfører

(Ordfører)

Per Clausen (EL):

På mange områder er den her debat jo i grunden forholdsvis enkel, selv om man ikke skulle tro det, når man hører den. 

Man kunne vel opsummere det meget kort: Tyrkiet er et land som alle andre. Tyrkiet skal leve op til de krav om 

menneskerettigheder og demokrati, som alle andre lande skal leve op til, for at blive medlem af EU. I den forbindelse er det 

jo vigtigt, at det er det tyrkiske folk, der bestemmer, og at den endelige beslutning om, hvorvidt Tyrkiet skal være fuldgyldigt

medlem af EU, træffes af det tyrkiske folk på en demokratisk måde.

Enhedslisten har den opfattelse, at det bør ske efter en folkeafstemning i Tyrkiet. Det bestemmer vi ikke, men det er det 

synspunkt, vi har. Det er jo ikke, fordi Enhedslisten kan anbefale Tyrkiet at blive medlem af EU. Jeg har meget svært ved at

anbefale et medlemskab af en institution, en klub, som jeg selv og Enhedslisten opfatter som værende ekstremt 

udemokratisk, og en institution, som fungerer alt for meget på pengenes og de store selskabers præmisser. Men det er 

hverken Enhedslisten eller Folketingets flertal, som bør afgøre, om Tyrkiet kan blive medlem af EU. Det, vi kan gøre, er at 

opstille de kriterier, der skal opfyldes. Hvis de opfyldes og Tyrkiet selv på demokratisk vis bestemmer det, skal Tyrkiet 

selvfølgelig kunne være medlem af EU, fordi Tyrkiet er et land som alle andre lande.

Det ændrer selvfølgelig ikke noget ved, at Tyrkiet også er et helt specielt land. Det er et land, som har nogle særlige 

karaktertræk, ligesom alle andre lande har. Derfor er der stadig væk en række grunde til, at Enhedslisten ikke mener, at 

Tyrkiet, hvad enten de måtte ønske det eller ikke ønske det, har mulighed for at blive optaget i EU. Der er to vigtige ting, 

som vi vil fremhæve. Det første er menneskerettighedsspørgsmålet, herunder selvfølgelig undertrykkelsen af kurderne, men 

også menneskerettighedsspørgsmål på en lang række andre områder. Der er tilstandene i Tyrkiet ikke tilfredsstillende. 

Som Socialdemokraternes ordfører ganske rigtigt påpegede, er der sket store og væsentlige fremskridt i forhold til den 

kurdiske befolkning, og der tegner sig nu et billede af, at der måske kan indgås en fredsaftale mellem repræsentanter fra 

den kurdiske befolkning og Tyrkiet til glæde og gavn for såvel den tyrkiske befolkning som den kurdiske befolkning. På 

trods af at der måske tegner sig sådan et billede, ændrer det ikke noget ved, at vi skal fastholde vores kritik af den måde, 

Tyrkiet fortsat undertrykker kurdere og det kurdiske folk på. Men her er der sket fremskridt.

Det andet, som Enhedslisten også lagde meget vægt på, da vi diskuterede det her i Folketingssalen sidste gang, var den 

tyrkiske hærs mulighed for at sætte demokratiet ud af kraft. Også her må vi konstatere, at der er sket fremskridt. Fra at 

den tyrkiske hær sådan pr. definition havde mulighed for at gå ind og træffe afgørelser om, hvorvidt noget var i 

overensstemmelse med folkeånden, og om, hvad der var den sande sekulære tyrkiske interesse, kan vi jo i dag konstatere,

at der faktisk er sket fremskridt i demokratisk retning.

Det fører os så til den debat, som Dansk Folkeparti helst vil føre, og som de gør ud fra det noget indskrænkede og 

endimensionelle historiesyn, de har, nemlig at der er konflikten mellem islam og islamisterne på den ene side og alle andre

på den anden side. Derfor bliver det det spørgsmål, der bliver rejst, og i den forbindelse vil vi fra Enhedslistens side gerne 

sige, at vi jo går ind for adskillelse mellem stat og religion - også i Danmark - og vi går ind for, at politik skal ske i en 

sekulær fase, men det har jo aldrig været det, der har været kriteriet for at blive medlem af EU. Den socialdemokratiske 

ordfører nævnte jo på eksemplarisk vis, hvordan Irland ikke ville have haft en chance ud fra de kriterier.

De, der kan huske historien, vil jo også vide, at hr. Søren Krarup, inden han opdagede muslimerne, førte lange kampe mod 

den katolske kirkes indflydelse i Europa og så EU som papisternes, altså pavens, redskab til at undertrykke den lutherske 

kristendom og den sande danskhed, så han var opmærksom på den katolske fare dengang. Men pointen er, at det aldrig 

har været det, der har været kriteriet. Derfor er kriteriet, at vi skal sikre, at demokratiets spilleregler overholdes, at 

menneskerettighederne sikres, og at der ikke er nogen, som bruger undertrykkende metoder til at sikre noget, vi hævder er 

godt.

Enhedslisten er ikke et øjeblik i tvivl om, at det er bedre, at det tyrkiske folk selv træffer beslutninger om, hvordan de skal 

indrette deres land, end at det er den tyrkiske hær, der beslutter det. Enhedslisten er derfor heller ikke i tvivl om, at den 

udemokratiske forfatning, som man fik i Tyrkiet i 1982, og som man er i færd med at afvikle, og som åbenbart fører til den 

paradoksale situation, at et parti, som har stor opbakning i befolkningen, er i strid med grundloven, måske mere er et 

udtryk for, at man har haft en udemokratisk grundlov, end det er udtryk for noget som helst andet.

Så Enhedslistens udgangspunkt er altså, at denne sag skal behandles, som når et hvilken som helst andet land ønsker at 

blive optaget i EU. Derfor kan vi ikke stemme for det forslag, som flertallet har fremsat, fordi man her indfører en særlig 

bestemmelse, som er målrettet på Tyrkiet, nemlig den, at det også skal passe ind i EU's kram, hvis man skal have Tyrkiet 

med ind, og det kan vi ikke støtte. Så vi vil stemme imod det forslag til vedtagelse. Vi ville, hvis det skulle ske, også 

stemme imod det forslag til vedtagelse, der er kommet fra Dansk Folkeparti.
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Kl.14:18  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er vi nået til, at udenrigsministeren har mulighed for at forklare, hvad udenrigsministeren mener om det her forslag.
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Kl.14:19  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Nej, det er ikke rigtigt, hr. formand. Jeg har allerede sagt, hvad jeg mener om det. Det skete før frokost. (Den fg. formand 

(Bent Bøgsted: Det er så i orden). Udenrigsministeren har nu mulighed for at svare på og komme med bemærkninger til 

nogle af de ting, der er sagt i dag. Tak, hr. formand, fordi jeg må det. Jeg ved godt, der har været lidt uro, som vi alle 

beklager.

Jeg vil naturligvis tage fat i det, hr. Morten Messerschmidt sagde. Ellers ville han også blive ked af det, for det er hr. Morten 

Messerschmidts dag, og jeg ønsker hr. Morten Messerschmidt tillykke med, at han har afleveret sit speciale. Så må vi 

håbe, at det bliver anerkendt og godkendt. Det er jo så det, det drejer sig om.

Men hans speciale i dag har jeg i hvert fald ikke godkendt. Han startede jo med historisk fusk, som han var dumpet på, hvis

han havde været historiker. Det er han jo så ikke, han er jurist, og de skal ikke nødvendigvis kunne historien. Hr. Morten 

Messerschmidt startede med Chamberlain og sammenlignede mig med Chamberlain - og det var selvfølgelig ikke venligt 

ment, det var faktisk meget uvenligt ment - og sagde, at mit forhold til Tyrkiet skulle være lige så naivt som Chamberlains 

forhold til Hitler. Men jeg vil sige til hr. Morten Messerschmidt, at hvis der nu havde været stillet krav om, at Hitler skulle 

opfylde 35 kapitler, før man kunne tale mere med ham, så tror jeg ikke, der var kommet nogen anden verdenskrig. Derfor 

var det ikke noget særlig godt billede, for vi har fået EU i mellemtiden, som har været den store fredsskaber i Europa, og 

det vil sige, at det havde været rigtig, rigtig godt, hvis Chamberlain havde stillet krav om 35 kapitler. Det gjorde han ikke, vi 

havde ikke EU, men vi stiller krav om 35 kapitler.

Så jeg synes, at det var et meget, meget dårligt billede, som til gengæld viser, hvad hr. Morten Messerschmidt jo ikke var 

interesseret i at vise, nemlig at EU har en meget stor betydning for fredsskabelsen, stabiliteten og den demokratiske 

udvikling i Europa. Og på den måde kom hr. Messerschmidt så til at dumpe i historie, mens jeg fik anledning til at forklare, 

at de 35 kapitler, som Tyrkiet skal opfylde, jo vil bringe os uden for en sådan situation og sammenligning, som hr. Morten 

Messerschmidt uvenligt kom med.

Så kom hr. Morten Messerschmidt også med en masse påstande, og jeg vil ikke tage fat i dem alle sammen, men bare 

gøre opmærksom på - som jeg også før har sagt til hr. Morten Messerschmidt, og vi har også haft den debat før, men det 

har han åbenbart glemt, og derfor vil jeg godt hjælpe hr. Morten Messerschmidt igen, for jeg vil altid gerne hjælpe en 

begavet ung mand til at blive endnu mere begavet - at hovedtørklædeforbuddet ikke blev indført af Atatürk. Så vidt jeg 

husker, blev det faktisk indført af generalerne i 1970'erne, og domstolene har altså fastholdt det.

Det er jo ret vigtigt, at domstolene har fastholdt det, og det viser også magtens tredeling. Når et politisk parti går ind for 

noget andet og får vedtaget noget, som domstolene så siger ikke er i overensstemmelse med forfatningen, har vi jo faktisk 

noget af det, vi prøver at belære verden om, nemlig magtens tredeling og den uafhængige retsinstans. Og jeg ved, at hr. 

Morten Messerschmidt som jurist jo må være meget optaget af magtens tredeling og præcis også domstolenes 

uafhængighed. Og det viste denne sag jo. Et politisk parti har jo lov til at arbejde for sit program, men så er det altså 

afgørende, at man har en domstol, som kan sige: Ja, det er godt nok, men det er i modstrid med forfatningen - og som så 

kan ophæve det, som måtte være blevet vedtaget politisk. Så det synes jeg også var meget godt lige at få præciseret over 

for hr. Morten Messerschmidt.

Så bliver der også pludselig brugt det, at nogle regioner og nogle områder i Tyrkiet har indført alkoholforbud. Jo, men da jeg 

i 1960'erne holdt sommerferie i Vestjylland, var der faktisk alkoholforbud i flere af kommunerne, og det, man solgte på 

kroen, var varme pølser og varm kaffe. Men det betød jo ikke, at kommunerne i Vestjylland var islamistiske; de var 

indremissionske. Kaj Munk, som jeg ved hr. Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti jo selvfølgelig respekterer højt, var

meget imod, at der skulle indføres alkohol i Vedersø. Så det behøver jo altså ikke nødvendigvis være islamistisk. Og noget,

man selv kan vedtage i de forskellige regioner og kommuner, er jo altså, hvilket forhold man vil have til alkohol - sådan som 

man har kunnet i Danmark.

Jeg vil godt lige forholde mig til det med folkeafstemning, som skal være det store shownummer. Det er jeg helt sikker på 

at det bliver her bagefter, og hr. Martin Henriksen skal nok hjælpe med det. Uanset hvad de herrer mener, er der ikke ret 

mange af dem, der kommer til at trykke på knappen, når man skal afgøre, om Tyrkiet skal være medlem af EU eller ej. Hr. 

Morten Messerschmidt kan være vendt tilbage fra Europa-Parlamentet, det er der mulighed for, men der er ikke ret mange, 

der sidder her i salen, der vil have mulighed for det. Derfor er det egentlig ret ligegyldigt, hvad folketingsmedlemmerne her i 

salen mener, med hensyn til om der skal være folkeafstemning eller ej, og hvilke løfter de giver, for de kommer ikke til at 

afgøre det. Det gør det Folketing, der sidder og skal tage stilling til, om Tyrkiet kan blive medlem af EU, og det Folketing 

sidder mange folketingsvalg ude i fremtiden. Derfor er det en fuldstændig gratis omgang. Hvis man lover folkeafstemning, er 

der ingen, der siger, at det bliver holdt af de politikere, der sidder om 20 år; hvis man siger nej til folkeafstemning, er det 

overhovedet ikke sikkert, at de politikere, der sidder om 20 år, ikke indfører folkeafstemning. Så det er en fuldstændig gratis

omgang.

Så vil jeg sige principielt, at Tyrkiet jo i alle sammenhænge er blevet accepteret som et europæisk land, og det kan man 

diskutere geografisk osv., men det er de accepteret som. De er medlemmer af Europarådet, de er medlemmer af alle 

europæiske forsamlinger. Så den diskussion er jo taget for lang tid siden. Det var også tilbage i 1960'erne, at man 

accepterede, at Tyrkiet kunne blive medlem af EU. Så har der været forskellige faser, og så kom så beslutningen i 1962 

om, at man without delay, altså uden forsinkelse, skulle optage forhandlingerne med dem.

Men de er ikke kommet ret langt. Der er 35 kapitler, og man har nået et eller to, otte er frosset ned på grund af 

Ankaraprotokollen, som vi har diskuteret tidligere i dag, så det er altså en lang proces, som kræver, at Tyrkiet lever op til 

alle de betingelser, vi har i EU, for et demokratisk samfund med magtens tredeling og en social markedsøkonomi. Alt det 

skal opfyldes.

Jeg vil godt sige til Dansk Folkeparti, at jeg til fulde respekterer alle Dansk Folkepartis indvendinger. Det gør vi alle 

sammen. Der er meget at indvende. Men pointen er jo bare, at de indvendinger er vi enige om, og hvis Tyrkiet får rettet sig 

på alle disse områder, som der er tale om, så opfylder de jo betingelserne for at blive et europæisk land og for at blive 

medlemmer af EU, hvis EU - og det er ikke noget nyt krav, som Enhedslisten sagde, i forbindelse med Tyrkiet - er i stand 

til at optage. Det gælder hele udvidelsesfeltet. Der kan ikke blive optaget nogen i EU i fremtiden. Vi vurderede det i øvrigt 

også i forbindelse med 2002- og 2004-udvidelsen. Der blev der jo også lavet en vurdering af, om EU ville kunne kapere så 

mange nye medlemmer.

Så derfor kan Enhedslisten såmænd godt stemme for forslaget, for det er ikke et forslag til vedtagelse specielt møntet på 

Tyrkiet, medmindre jeg har misforstået hr. Per Clausen. Det er ikke specielt møntet på Tyrkiet, det er møntet på, at EU 

selvfølgelig også skal være i stand til at optage. Jeg har før brugt billedet i Folketingssalen, at det jo ikke kan nytte noget, 

at man har en redningsbåd, hvis den er fyldt, og der så kommer ti andre og springer i redningsbåden for at blive reddet, 

hvorefter båden synker, således at alle går ned.

Det er det, der har været tale om, nemlig at EU også skal være stand til at holde båden flydende og ikke pludselig komme 

en situation, hvor båden kæntrer og går ned, fordi der kommer for mange i, som man ikke kan ro med om bord.

Så til sidst det geostrategiske - og det har jeg også sagt mange gange: Hvis Tyrkiet vælger den europæiske vej, er der 

altså et nyt Tyrkiet til den tid. Så er Europa er blevet styrket - det kan vi også se med udvidelsen med de 12 - så er EU 

blevet væsentligt styrket, og der er kommet større stabilitet i Europa. Og med hensyn til risikoen for islamisme, som hr. 

Søren Krarup, tror jeg det var, jo har helt ret i eksisterer - vi er jo slet ikke uenige om, at den eksisterer - vil jeg da hellere 

sige: Lad os nu få fjernet risikoen for islamisme og få en kraftigere europæisering, for hvis vi skal se geostrategisk på det, 

og det betyder altså at se på, hvordan den politiske sikkerhedsmæssige strategi kan være i fremtiden, hvordan den 

strategiske situation kan være i fremtiden, vil jeg da meget hellere have et europæisk Tyrkiet end et islamistisk Tyrkiet.

Skal jeg så nu vælge at skubbe Tyrkiet fra mig og så sige, at vi alligevel har opgivet de her islamister? Ja, så har vi da ikke 

fået styrket Europa. Eller skal vi hellere gå den modsatte vej og sige: Jamen når tyrkerne selv siden Atatürk har ønsket at 

komme tættere til Europa og ønsker at opfylde alle betingelserne, er det så ikke bedre, at vi, den dag de gør det, har fået 

dem europæiserede i stedet for at have fået dem islamiserede?

Det er da et ansvar over for kommende generationer, som dette Folketing kan påtage sig. Vi kan jo ikke påtage os det med

folkeafstemning eller ikke folkeafstemning, for det har vi ikke noget at gøre med, men vi kan påtage os nu, om vi ønsker at 

skubbe Tyrkiet i en islamistisk retning eller i en europæisk retning. Jeg vælger den europæiske. Og det er derfor, at jeg 

afviser hr. Morten Messerschmidts forslag til vedtagelse og synes, at vores eget er ganske godt og fornuftigt.
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Kl.14:27  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Det har alligevel medført et par bemærkninger, først fra hr. Kamal Qureshi.
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Kl.14:27  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

Tak. Jeg vil godt følge lidt op på udenrigsministerens spor. Jeg har læst i metroXpress i dag, at hvis tyrkerne ikke støtter 

statsministerens kandidatur til posten som NATO's generalsekretær, smadrer de deres chancer for at komme med i EU. 

Så jeg vil egentlig gerne spørge udenrigsministeren: Det kan vel ikke være sådan nogle ting, der skal afgøre det? Det er vel 

demokratiet, og det er vel menneskerettighederne, og det er vel Københavnskriterierne, som er afgørende for, hvorvidt 

Tyrkiet kan komme ind i EU eller ej.

Jeg spørger selvfølgelig lidt polemisk, fordi jeg jo simpelt hen synes, det må forvirre befolkningen, når det indtryk gives, at 

det sådan er alle mulige mærkelige ting, der skal være afgørende for, hvorvidt Tyrkiet kan blive optaget i EU eller ej, altså at

det oven i købet er, hvorvidt de nu kan støtte statsministerens kandidatur til posten som NATO's generalsekretær, og ikke, 

som vi netop her har slået fast flere gange, at det altså er, hvorvidt Tyrkiet kan leve op til Københavnskriterierne, hvorvidt 

Tyrkiet kan leve op til det, der diskuteres om menneskerettigheder og kvinders rettigheder og nogle af de udviklingstrin, 

som flere af partierne her har talt om.
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Kl.14:29  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Udenrigsministeren.
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Kl.14:29  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Det er jeg fuldstændig enig med hr. Qureshi i.
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Kl.14:29  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Søren Krarup.
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Kl.14:29  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg hørte, at udenrigsministeren dumpede hr. Morten Messerschmidt i historie. Ja, nu får jeg lyst til at dumpe 

udenrigsministeren.

Chamberlain var den, der opsøgte Hitler. Hitler ønskede ikke at modtage ham; Hitler var helst fri for det. Hitler var senere 

vred over, at han var blevet forhindret i at få startet krigen på et tidspunkt, hvor han selv ønskede det, fordi Chamberlain løb 

ham på dørene. Og det vil sige, at der heller ikke fra Chamberlains side har været det ringeste håb om, at han kunne ændre

Hitler. Hitler var simpelt hen massiv og ville have den krig for enhver pris. Hitler var totalitær, og det er måske, fordi vi har at 

gøre med et totalitært system i islam, som gør, at Tyrkiet heller ikke er nem at flytte.

Jeg har andetsteds citeret Karen Blixen, der nævner, at skal hun finde en parallel til nazismen - det skriver hun i 1940 - så 

ved hun ikke noget bedre end den unge islamisme, og det er jo, fordi det er to af samme støbning.

Dermed er jo sagt, at enhver tro på, at man kan omvende, at man kan europæisere Tyrkiet som et muslimsk land, i hvilket 

98 pct. er muslimer, er fuldstændig uhistorisk.
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Kl.14:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Udenrigsministeren.

  

Vis alle (4) indlæg i denne gruppe
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Kl.14:30  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Altså, nu må jeg lige anfægte hr. Søren Krarups manglende litterære viden. Jeg vil anfægte hr. Søren Krarups manglende 

litterære viden. Karen Blixen skrev desværre nogle meget dårlige artikler, som hr. Søren Krarup nævner, »Breve fra et land i

krig«, hvor hun desværre - hvad der senere er blevet beklaget fra hendes side - kom til at være alt for venlig over for 

Nazityskland. Så hr. Søren Krarup har faktisk ikke fattet ret meget, for det var faktisk venligt ment fra Karen Blixens side. 

Hun har sympati og en vis beundring for den kraft, der ligger i Nazityskland i 1940 i Berlin i »Breve fra et land i krig«. Så 

derfor synes jeg faktisk, det var lidt uheldigt. Så kan vi diskutere udlægningen. Men det er den udlægning, der er den 

almindelige af Blixens »Breve fra et land i krig«. Så det er faktisk stort set misbrug af Karen Blixen.

Hvad Chamberlain angår, var det, hr. Søren Krarup sagde, jo for så vidt fra en diskussion med hr. Morten Messerschmidt. 

For pointen var jo, at hr. Morten Messerschmidt stod og sagde, at jeg stod der og viftede med et blad og troede, at jeg 

havde fået fred med Tyrkiet, som Chamberlain mente, at han havde fået det det Tyskland. Så tag nu den diskussion selv 

med hr. Morten Messerschmidt. For det var hr. Morten Messerschmidt, jeg svarede, og der siger jeg, at hvis der havde 

været 35 kapitler, Hitler skulle opfylde, så havde vi ikke haft anden verdenskrig.
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Kl.14:31  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Søren Krarup.
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Kl.14:31  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg er ked af, at jeg må sige til udenrigsministeren, at han er en dårlig litteraturlæser. De artikler, som Karen Blixen skriver 

i april 1940, og som skulle have været offentliggjort den 10. april 1940, blev det af en eller anden grund ikke. De er 

fremragende, præcise og meget historisk korrekte i deres skildring af nazismen, også i dens parallelitet med islam. Så den

litteraturlæsning holder ikke.

Jeg synes altså, det skal understreges, at når udenrigsministeren i dag taler om at europæisere Tyrkiet, og bl.a. i den, skal

vi sige overtroiske tanke tager til Durban II, så er og bliver det ikke blot en litteraturhistorisk, men også en europæisk-

historisk misforståelse, at man kan omvende et totalitært styre. Det kan man ikke.
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Kl.14:32  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Udenrigsministeren.

  

Vis alle (4) indlæg i denne gruppe
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Kl.14:32  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Ja, det er da ellers lykkedes mange steder. Historien stod ikke fast i år 700. Det ved jeg godt islamisternes ekstremister 

ønsker, men den har faktisk bevæget sig siden. Der er mange totalitære regimer, der er blevet demokratiseret. Atatürk, 

som Dansk Folkeparti går så kraftigt ind for, havde ikke noget demokrati. Tyrkiet er altså et land med frie valg.

Vi kan tage andre lande, og for nu at blive i det islamiske område vil jeg sige, at Senegal er anerkendt som et land med frie 

og fair valg, men der er befolkningen altså muslimsk. Tag Indonesien, der er anerkendt som et frit og fair demokrati, og som

har verdens næststørste muslimske befolkning.

Så lad nu være med at forenkle det så meget. Det er slet ikke islam, vi diskuterer i dag, vi diskuterer Tyrkiet. Jeg siger 

bare, at vi vil forhindre et islamistisk Tyrkiet, vi ønsker et europæisk Tyrkiet. Og det er ikke rigtigt, at ting ikke kan forandre 

sig.
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Kl.14:33  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Jeg vil gerne lige bede om, at der bliver lidt ro. Vi er stadig væk i gang med debatten, og det er altså ikke til at høre noget 

som helst. De ærede folketingsmedlemmer kan ikke høre noget. De kan høre, hvad de selv siger, men vi kan ikke høre, 

hvad debatten går ud på. Så der skal altså være ro, så længe debatten er i gang. Værsgo, udenrigsminister.

  

Vis alle (2) indlæg i denne gruppe
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Kl.14:34  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Min slutpointe er kun den her, nemlig at totalitære regimer trods alt har forandret sig mange steder i historiens løb, også i 

den islamiske verden. Lad os i stedet for disse forenklinger arbejde for, at vi får demokratiseret og fremmet 

menneskerettighederne - jeg ved godt, at hr. Søren Krarup heller ikke kan lide menneskerettighederne - fremmet f.eks. 

kvindernes vilkår. Straffene for æresdrab er jo steget voldsomt i Tyrkiet i de senere år. Så der er da fremskridt, men der er 

også tilbageskridt, som jeg sagde.

Pressefriheden, som hr. Morten Messerschmidt var inde på, lader da meget tilbage at ønske, så der er jeg enig med hr. 

Morten Messerschmidt. Det eksempel med Darwin er Erdogan måske ikke skyld i, for det er der ikke noget bevis for, men 

det er da i hvert fald en dumhed, der er begået af en redaktør af en eller anden grund.

Så der er da selvfølgelig mangler, og det er forkert at forestille sig, at vi siger, der ikke er mangler. Vi siger, der er mangler, 

men vi siger bare, at de kan udbedres, og er de udbedret, så er vi i en anden situation.

Så vil jeg selvfølgelig godt beklage over for hr. Søren Krarup, for fair skal være fair. Hr. Søren Krarup taler så om en anden 

tekst fra Karen Blixen end den, jeg talte om. Jeg talte om »Breve fra et land i krig«, og det var måske fra 1939, men der var 

hun jo alt for tæt på beundring for Nazityskland. Men jeg beklager, at jeg forvekslede de to år.
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Kl.14:35  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til udenrigsministeren. Så er det hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.14:35  
Kort bemærkning

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand.

Der er grund til at beklage, at det eneste, som udenrigsministeren beklager, er de litterære ordvekslinger med hr. Søren 

Krarup, for efter denne debat burde der sådan set være en del mere at beklage, bl.a. det forhold, at udenrigsministeren 

overhovedet ikke har kredset omkring det reelle problem og det, forespørgslen egentlig handler om, nemlig hvilken 

betydning for Tyrkiets bevægelse, enten i retning mod eller bort fra EU, det har, at man bliver ved med at forhandle.

Udenrigsministeren har fuldstændig set bort fra det forhold, at man i Tyrkiet bruger de stadige krav fra EU’s side som en rød

klud i ansigtet på befolkningen, bruger dem til at skabe en stadig mere ophedet anti-EU-debat, og at Tyrkiet i kraft af den 

udvikling og i kraft af den almindelige islamisering, der pågår for tiden, rent faktisk bevæger sig i en for os, for Tyrkiet selv 

og for hele Europa aldeles uønskelig retning.

Når vi ser på, hvad der sker i øjeblikket i forhold til pressefriheden, i forhold til minoriteters rettigheder, i forhold til 

uddannelsessektoren osv. osv., er det entydigt til fordel for dem, der ønsker et Tyrkiet vendt i mellemøstlig retning, i retning 

mod islam og islamismen. Jeg tror ærlig talt, man må sige, at den udvikling får vi ikke vendt ved at blive spændt for Tyrkiets

vogn, og det er præcis det, der er tale om i øjeblikket.

Udenrigsministeren nævnte tidligere, at han var begejstret over, at Tyrkiet havde udnævnt en ny forhandler, nemlig Egemen 

Bagis. Men sagen er, at Egemen Bagis er en af stifterne af AK-partiet, hvortil Erdogan selv hører, og tidligere var medlem af

Refah Partisi, der fik sit program kendt i strid med hele det demokratiske udgangspunkt for staten Tyrkiet, en dom, der blev

bekræftet som værende i overensstemmelse med menneskerettighederne, fordi netop det at gå ind for en islamisk totalitær

stat er i strid med menneskerettighederne. Denne mand har sammen med Erdogan og Gül nu skabt et nyt parti, nemlig 

AK-partiet, som vinder stadig større sejre, og det er jo dette problem, vi burde forholde os til: Islamisterne vinder frem, og 

de, som ønsker demokratiet og ønsker den fredelige udvikling, gør det ikke, men går derimod tilbage.

Jeg tror ikke, og Dansk Folkeparti tror ikke på, at vi kan skabe en forening mellem EU og Tyrkiet ved til stadighed at sætte 

de modsætninger over for hinanden; ved hele tiden at skulle fortælle tyrkerne, hvad der er forkert, hvad der er galt, og hvad 

det er, de ikke kan finde ud af, fordi de altså kommer fra et så fundamentalt anderledes udgangspunkt end vi andre.

Det er fuldstændig rigtigt, når udenrigsministeren siger, at der f.eks. også har været alkoholforbud i den danske historie. 

Men det var jo med en helt anden motivation, en helt anden historisk baggrund. Alt imens det, vi taler om her, er et politisk 

ønske om at inkorporere religion i politik, havde det, udenrigsministeren talte om med Kaj Munk og Vedersø, jo en helt 

anden sammenhæng. Det handlede om mindre, religiøse grupper, hvor man ikke indblandede det politiske som sådan.

Det samme kan gøre sig gældende med hensyn til hovedtørklædeforbuddet, og her er det jo rigtigt, at domstolene reddede 

ophævelsen af forbuddet fra at blive gennemført. Men det fritager jo ikke regeringen for at have det samme ønske. AK-

regeringen ønskede at ophæve forbuddet, og AK-regeringen ønskede tidligere at gøre det til en straffelovovertrædelse at 

være utro osv.

Alle disse ting blev selvfølgelig ikke gennemført, fordi forfatningen stadig forsvarer de demokratiske og sekulære principper, 

og det er jo fremragende eksempler på, hvad det er for en regering, vi har med at gøre; hvad det er for en regering, EU og 

udenrigsministeren forhandler med. Det er ikke en regering, der vil demokratiet, det er en regering, der vil islamisternes 

linje.

Det er derfor, man kun kan gøre én ting, hvis man vil forbrødring mellem EU og Tyrkiet. Det er at høre op med at forsøge det

umulige, nemlig foreningen af de uforenelige størrelser, og sige til tyrkerne: Vi skal være venner, vi skal være kollegaer og 

samarbejdspartnere i de organer, hvor det fungerer - NATO, Europarådet, OSCE osv., som udenrigsministeren selv har 

nævnt - men ikke i EU, der er så forpligtende, og hvor det ganske enkelt ikke kan lade sig gøre. 
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Kl.14:39  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren.

Der er ikke flere, der har bedt om ordet. Derfor kan vi begynde afstemningen, og det ser ud til, at alle, der skal stemme, er 

kommet til stede.

  

Vis alle (0) indlæg i denne gruppe
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Kl.14:40  
Kort bemærkning

Afstemning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der stemmes om forslag til vedtagelse nr. V 49 af Michael Aastrup Jensen (V), Yildiz Akdogan (S), Hanne Agersnap (SF), 

Helle Sjelle (KF), Niels Helveg Petersen (RV) og Villum Christensen (LA), og der kan stemmes.

Afstemningen slutter.

For stemte: 89 (V, S, SF, KF, RV og LA), imod stemte: 18 (DF og EL), hverken for eller imod stemte: 0.

Hermed er forslaget vedtaget.

Herefter er forslag til vedtagelse nr. V 48 af Morten Messerschmidt (DF) bortfaldet.

Hermed er forespørgslen afsluttet.
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Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.14:03  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg skal bare forstå det helt rigtigt. Når AKP, altså regeringspartiet, får dom fra den tyrkiske forfatningsdomstol for at være 

islamistisk, og når dette islamistiske parti, som altså indskrænker minoriteters rettigheder, indskrænker kvinders 

rettigheder, sætter begrænsninger i næringsdrivendes mulighed for f.eks. at sælge alkohol osv. og altså gennemfører et 

islamisk program, får stadig større opbakning i befolkningen, er det en god, sund og demokratisk udvikling?
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Kl.14:03  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:03  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Det har jeg ikke sagt noget som helst om. Men det, som jeg mener man skal lægge mærke til, er, at oppositionen til 

regeringspartiet jo er en meget splittet opposition, som består af mange forskellige grupper. Den består af kemalister, den 

består også af meget konservative islamistiske kredse, som er imod den modernisering, der rent faktisk sker i det tyrkiske 

samfund i dag. Så styrken for regeringspartiet er ikke først og fremmest, at det er et parti, der er islamisk og bekender sig 

til det, men at det også er et parti, der forsøger at modernisere Tyrkiet.
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Kl.14:04  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe.

  

106

Kl.14:04  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Hr. Niels Helveg Petersen finder mig historieløs, fordi jeg sagde, at historien går ufattelig langsomt. Nu er der jo forskel på 

historie og historie.

Der er jo krusningerne på vandoverfladen. Alt det, hr. Niels Helveg Petersen ser i dagens tv-avis, og det, han hører, når han 

går hen til frisøren for at blive klippet, er krusningerne. Så er der de store, store langsomme bevægelser. Jeg nævnte som 

eksempel, at Muhammed er halvandet tusind år gammel, at islam stort set ikke har bevæget sig, siden islam er noget af 

det mest ubevægelige, der findes. Dog kom der så et tilbageslag i Tyrkiet i 1920'erne under Kemal Atatürk.

Nu er det så igen på vej den anden vej, hvilket vel i og for sig kun er et vidnesbyrd om, at Kemal Atatürks reformer egentlig 

ikke var noget, der havde folkesjælen med sig. Man kan ikke, som han troede, sådan rive sjælen ud af et folk, og det viser 

sig altså nu. Så nu bevæger det sig i den urgamle retning. Det var den historie, den store historie, den gamle historie, den 

langsomme historie, der går så tilpas sindigt.
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Kl.14:06  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:06  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg takker så for erkendelsen af, at udviklingen i Europa omkring udvidelsen af EU og NATO siden 1990 altså er gået 

meget hurtigt. Det er vi så enige om, sådan må jeg forstå indlægget. Hvad de lange bevægelser angår, tror jeg, at det, der 

sker i Tyrkiet i dag, ikke mindst på det økonomiske område, hvor der er en meget stærk modernisering i gang, er noget af 

det, der flytter Tyrkiet og flytter opfattelserne i Tyrkiet. Det er min vurdering.
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Kl.14:06  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.14:06  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jeg begriber det simpelt hen ikke. Hvad er det for nogen opfattelser i Tyrkiet, der flytter sig i en i hr. Niels Helvegs øjne 

ønskelig retning? Har hr. Niels Helveg ikke opdaget, at Tyrkiet er undervejs til, i endnu højere grad end det nogen sinde har 

været, at blive en islamisk betonstat. Må jeg stille det spørgsmål, som jeg stillede til hr. Michael Aastrup Jensen: Hvad er 

det for en tidshorisont, hr. Niels Helveg arbejder med? Er det i løbet af 30, 100, 200, 300 år, at der er mulighed for, at 

Tyrkiet opfylder Københavnskriterierne?
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Kl.14:07  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Jeg skal lige gøre hr. Jesper Langballe opmærksom på, at når man tiltaler ordføreren, er det med ordføreren eller hr. Niels 

Helveg Petersen. Man skal bruge hele navnet og ikke kun for- og mellemnavn. (Jesper Langballe (DF): Tak for det). 

Ordføreren.
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Kl.14:08  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Tak hr. formand. Jeg skulle lige huske, hvad der egentlig blev spurgt om, og nu tror jeg, at jeg har det.

Jeg mener, at der sker store forandringer i Tyrkiet, og har været slået af, hvor store forandringer der faktisk sker. Det er et 

samfund under modernisering, og forestillingen om, at al islam er ens, er efter min mening forkert. Der er en afgrund til 

forskel på den demokratiske regering, vi har i Tyrkiet, og så præsteskabet i Iran f.eks. Selv om de ligger i nærheden af 

hinanden og de begge er muslimske lande, er der jo kæmpe, kæmpe forskel. Det tåler ikke sammenligning, og derfor bør 

man nuancere sin vurdering af disse forhold.
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Kl.14:09  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ja tak, og så er der en kort bemærkning fra hr. Søren Krarup.
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Kl.14:09  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg vil godt knytte noget til det, som hr. Niels Helveg Petersen sagde til sidst til hr. Jesper Langballe, hvor han sagde, at 

der er en afgrund til forskel inden for islam i forskellige lande. Så får jeg lyst til at gentage det spørgsmål, jeg stillede 

Radikal Ungdom i søndags, hvor jeg havde fornøjelsen at diskutere med hr. Morten Helveg Petersen om dansk 

forsvarspolitik. Til et spørgsmål fra Radikal Ungdom vedrørende muligheden for at skabe et demokrati i Afghanistan, spurgte

jeg netop - jeg har nævnt det tidligere i dag - om der findes noget muslimsk demokrati i verden? 
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Kl.14:09  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:10  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg tror ikke, der findes et demokrati i et muslimsk land, som jeg sådan uden videre ville kalde demokratisk. Det mener jeg

ikke. Men jeg tror, at man er nødt til samtidig at sige, at når tyrkerne går til valg, er det demokratiske valg. Det en 

demokratisk proces, der fører til udpegelsen af deres regering.

Men så er der jo en række træk i det tyrkiske samfund, som jeg er kritisk over for. Jeg er i øvrigt også meget kritisk over for

den massive og helt overdrevent store militære tilstedeværelse, tyrkerne har på det nordlige Cypern. Det er der ingen grund 

til ikke at være kritisk over for, så det er ikke, fordi der ikke er kritikpunkter, men man må erkende, at der holdes valg, som 

er demokratiske, og der udpeges en regering, som er i overensstemmelse med valgets resultat.
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Kl.14:10  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Søren Krarup.
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Kl.14:10  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Det helt elementære er jo, at der ikke kan være demokrati, hvor der er en hellig lov, som omstøder folkets beslutninger. Og 

sådan er det i islam. Nu forlanger jeg ikke, at hr. Niels Helveg Petersen skal have dybt kendskab til kirkehistorie, til teologi,

men det er faktisk det, der er kernen i sagen. Der er ikke mulighed for et demokrati, hvor de hellige love skal bestemme og 

det er præsterne, der giver loven.

Men jeg vil godt stille hr. Niels Helveg Petersen et spørgsmål. Han nævnede før, at det i Tyrkiet er spørgsmålet om 

fremskridt eller tilbagegang. Hvis det er sådan, at demokratiet går frem, det vil sige, at folkets flertal får sin vilje, så bliver 

landet jo totalt islamisk, for 98 pct. af tyrkerne er muslimer. Hvis det bliver sådan, at militærdiktaturet beholder magten, 

undertrykkes befolkningen, men så får man måske lidt mere i retning af det, man kalder en sekulær stat. Hvad er egentlig 

fremskridt for demokratiet? Er det et fremskridt for demokratiet, at de 98 pct. undertrykkes, og hr. Erdogans døtre må 

sendes til USA for at kunne bære tørklæde under deres uddannelse, eller er det et fremskridt for demokratiet, at 

militærdiktaturet hersker?
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Kl.14:12  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:12  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Den grundlæggende præmis for spørgsmålet forstår jeg ikke og anerkender jeg ikke. De love, der gælder i Tyrkiet, er de 

love, der vedtages af et demokratisk valgt parlament, som har en regering, som er i overensstemmelse med parlamentets 

flertal. Sådan bliver lovgivning til i Tyrkiet, og det er jo netop også derfor, at det giver mening for vestlige regeringer at lægge 

pres på den tyrkiske regering for at opfylde Københavnskriterierne og for at gøre fremskridt i demokratisk henseende.
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Kl.14:12  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Næste ordfører er hr. Per Clausen fra Enhedslisten.
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Kl.14:13  
Ordfører

(Ordfører)

Per Clausen (EL):

På mange områder er den her debat jo i grunden forholdsvis enkel, selv om man ikke skulle tro det, når man hører den. 

Man kunne vel opsummere det meget kort: Tyrkiet er et land som alle andre. Tyrkiet skal leve op til de krav om 

menneskerettigheder og demokrati, som alle andre lande skal leve op til, for at blive medlem af EU. I den forbindelse er det 

jo vigtigt, at det er det tyrkiske folk, der bestemmer, og at den endelige beslutning om, hvorvidt Tyrkiet skal være fuldgyldigt

medlem af EU, træffes af det tyrkiske folk på en demokratisk måde.

Enhedslisten har den opfattelse, at det bør ske efter en folkeafstemning i Tyrkiet. Det bestemmer vi ikke, men det er det 

synspunkt, vi har. Det er jo ikke, fordi Enhedslisten kan anbefale Tyrkiet at blive medlem af EU. Jeg har meget svært ved at

anbefale et medlemskab af en institution, en klub, som jeg selv og Enhedslisten opfatter som værende ekstremt 

udemokratisk, og en institution, som fungerer alt for meget på pengenes og de store selskabers præmisser. Men det er 

hverken Enhedslisten eller Folketingets flertal, som bør afgøre, om Tyrkiet kan blive medlem af EU. Det, vi kan gøre, er at 

opstille de kriterier, der skal opfyldes. Hvis de opfyldes og Tyrkiet selv på demokratisk vis bestemmer det, skal Tyrkiet 

selvfølgelig kunne være medlem af EU, fordi Tyrkiet er et land som alle andre lande.

Det ændrer selvfølgelig ikke noget ved, at Tyrkiet også er et helt specielt land. Det er et land, som har nogle særlige 

karaktertræk, ligesom alle andre lande har. Derfor er der stadig væk en række grunde til, at Enhedslisten ikke mener, at 

Tyrkiet, hvad enten de måtte ønske det eller ikke ønske det, har mulighed for at blive optaget i EU. Der er to vigtige ting, 

som vi vil fremhæve. Det første er menneskerettighedsspørgsmålet, herunder selvfølgelig undertrykkelsen af kurderne, men 

også menneskerettighedsspørgsmål på en lang række andre områder. Der er tilstandene i Tyrkiet ikke tilfredsstillende. 

Som Socialdemokraternes ordfører ganske rigtigt påpegede, er der sket store og væsentlige fremskridt i forhold til den 

kurdiske befolkning, og der tegner sig nu et billede af, at der måske kan indgås en fredsaftale mellem repræsentanter fra 

den kurdiske befolkning og Tyrkiet til glæde og gavn for såvel den tyrkiske befolkning som den kurdiske befolkning. På 

trods af at der måske tegner sig sådan et billede, ændrer det ikke noget ved, at vi skal fastholde vores kritik af den måde, 

Tyrkiet fortsat undertrykker kurdere og det kurdiske folk på. Men her er der sket fremskridt.

Det andet, som Enhedslisten også lagde meget vægt på, da vi diskuterede det her i Folketingssalen sidste gang, var den 

tyrkiske hærs mulighed for at sætte demokratiet ud af kraft. Også her må vi konstatere, at der er sket fremskridt. Fra at 

den tyrkiske hær sådan pr. definition havde mulighed for at gå ind og træffe afgørelser om, hvorvidt noget var i 

overensstemmelse med folkeånden, og om, hvad der var den sande sekulære tyrkiske interesse, kan vi jo i dag konstatere,

at der faktisk er sket fremskridt i demokratisk retning.

Det fører os så til den debat, som Dansk Folkeparti helst vil føre, og som de gør ud fra det noget indskrænkede og 

endimensionelle historiesyn, de har, nemlig at der er konflikten mellem islam og islamisterne på den ene side og alle andre

på den anden side. Derfor bliver det det spørgsmål, der bliver rejst, og i den forbindelse vil vi fra Enhedslistens side gerne 

sige, at vi jo går ind for adskillelse mellem stat og religion - også i Danmark - og vi går ind for, at politik skal ske i en 

sekulær fase, men det har jo aldrig været det, der har været kriteriet for at blive medlem af EU. Den socialdemokratiske 

ordfører nævnte jo på eksemplarisk vis, hvordan Irland ikke ville have haft en chance ud fra de kriterier.

De, der kan huske historien, vil jo også vide, at hr. Søren Krarup, inden han opdagede muslimerne, førte lange kampe mod 

den katolske kirkes indflydelse i Europa og så EU som papisternes, altså pavens, redskab til at undertrykke den lutherske 

kristendom og den sande danskhed, så han var opmærksom på den katolske fare dengang. Men pointen er, at det aldrig 

har været det, der har været kriteriet. Derfor er kriteriet, at vi skal sikre, at demokratiets spilleregler overholdes, at 

menneskerettighederne sikres, og at der ikke er nogen, som bruger undertrykkende metoder til at sikre noget, vi hævder er 

godt.

Enhedslisten er ikke et øjeblik i tvivl om, at det er bedre, at det tyrkiske folk selv træffer beslutninger om, hvordan de skal 

indrette deres land, end at det er den tyrkiske hær, der beslutter det. Enhedslisten er derfor heller ikke i tvivl om, at den 

udemokratiske forfatning, som man fik i Tyrkiet i 1982, og som man er i færd med at afvikle, og som åbenbart fører til den 

paradoksale situation, at et parti, som har stor opbakning i befolkningen, er i strid med grundloven, måske mere er et 

udtryk for, at man har haft en udemokratisk grundlov, end det er udtryk for noget som helst andet.

Så Enhedslistens udgangspunkt er altså, at denne sag skal behandles, som når et hvilken som helst andet land ønsker at 

blive optaget i EU. Derfor kan vi ikke stemme for det forslag, som flertallet har fremsat, fordi man her indfører en særlig 

bestemmelse, som er målrettet på Tyrkiet, nemlig den, at det også skal passe ind i EU's kram, hvis man skal have Tyrkiet 

med ind, og det kan vi ikke støtte. Så vi vil stemme imod det forslag til vedtagelse. Vi ville, hvis det skulle ske, også 

stemme imod det forslag til vedtagelse, der er kommet fra Dansk Folkeparti.
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Kl.14:18  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er vi nået til, at udenrigsministeren har mulighed for at forklare, hvad udenrigsministeren mener om det her forslag.
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Kl.14:19  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Nej, det er ikke rigtigt, hr. formand. Jeg har allerede sagt, hvad jeg mener om det. Det skete før frokost. (Den fg. formand 

(Bent Bøgsted: Det er så i orden). Udenrigsministeren har nu mulighed for at svare på og komme med bemærkninger til 

nogle af de ting, der er sagt i dag. Tak, hr. formand, fordi jeg må det. Jeg ved godt, der har været lidt uro, som vi alle 

beklager.

Jeg vil naturligvis tage fat i det, hr. Morten Messerschmidt sagde. Ellers ville han også blive ked af det, for det er hr. Morten 

Messerschmidts dag, og jeg ønsker hr. Morten Messerschmidt tillykke med, at han har afleveret sit speciale. Så må vi 

håbe, at det bliver anerkendt og godkendt. Det er jo så det, det drejer sig om.

Men hans speciale i dag har jeg i hvert fald ikke godkendt. Han startede jo med historisk fusk, som han var dumpet på, hvis

han havde været historiker. Det er han jo så ikke, han er jurist, og de skal ikke nødvendigvis kunne historien. Hr. Morten 

Messerschmidt startede med Chamberlain og sammenlignede mig med Chamberlain - og det var selvfølgelig ikke venligt 

ment, det var faktisk meget uvenligt ment - og sagde, at mit forhold til Tyrkiet skulle være lige så naivt som Chamberlains 

forhold til Hitler. Men jeg vil sige til hr. Morten Messerschmidt, at hvis der nu havde været stillet krav om, at Hitler skulle 

opfylde 35 kapitler, før man kunne tale mere med ham, så tror jeg ikke, der var kommet nogen anden verdenskrig. Derfor 

var det ikke noget særlig godt billede, for vi har fået EU i mellemtiden, som har været den store fredsskaber i Europa, og 

det vil sige, at det havde været rigtig, rigtig godt, hvis Chamberlain havde stillet krav om 35 kapitler. Det gjorde han ikke, vi 

havde ikke EU, men vi stiller krav om 35 kapitler.

Så jeg synes, at det var et meget, meget dårligt billede, som til gengæld viser, hvad hr. Morten Messerschmidt jo ikke var 

interesseret i at vise, nemlig at EU har en meget stor betydning for fredsskabelsen, stabiliteten og den demokratiske 

udvikling i Europa. Og på den måde kom hr. Messerschmidt så til at dumpe i historie, mens jeg fik anledning til at forklare, 

at de 35 kapitler, som Tyrkiet skal opfylde, jo vil bringe os uden for en sådan situation og sammenligning, som hr. Morten 

Messerschmidt uvenligt kom med.

Så kom hr. Morten Messerschmidt også med en masse påstande, og jeg vil ikke tage fat i dem alle sammen, men bare 

gøre opmærksom på - som jeg også før har sagt til hr. Morten Messerschmidt, og vi har også haft den debat før, men det 

har han åbenbart glemt, og derfor vil jeg godt hjælpe hr. Morten Messerschmidt igen, for jeg vil altid gerne hjælpe en 

begavet ung mand til at blive endnu mere begavet - at hovedtørklædeforbuddet ikke blev indført af Atatürk. Så vidt jeg 

husker, blev det faktisk indført af generalerne i 1970'erne, og domstolene har altså fastholdt det.

Det er jo ret vigtigt, at domstolene har fastholdt det, og det viser også magtens tredeling. Når et politisk parti går ind for 

noget andet og får vedtaget noget, som domstolene så siger ikke er i overensstemmelse med forfatningen, har vi jo faktisk 

noget af det, vi prøver at belære verden om, nemlig magtens tredeling og den uafhængige retsinstans. Og jeg ved, at hr. 

Morten Messerschmidt som jurist jo må være meget optaget af magtens tredeling og præcis også domstolenes 

uafhængighed. Og det viste denne sag jo. Et politisk parti har jo lov til at arbejde for sit program, men så er det altså 

afgørende, at man har en domstol, som kan sige: Ja, det er godt nok, men det er i modstrid med forfatningen - og som så 

kan ophæve det, som måtte være blevet vedtaget politisk. Så det synes jeg også var meget godt lige at få præciseret over 

for hr. Morten Messerschmidt.

Så bliver der også pludselig brugt det, at nogle regioner og nogle områder i Tyrkiet har indført alkoholforbud. Jo, men da jeg 

i 1960'erne holdt sommerferie i Vestjylland, var der faktisk alkoholforbud i flere af kommunerne, og det, man solgte på 

kroen, var varme pølser og varm kaffe. Men det betød jo ikke, at kommunerne i Vestjylland var islamistiske; de var 

indremissionske. Kaj Munk, som jeg ved hr. Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti jo selvfølgelig respekterer højt, var

meget imod, at der skulle indføres alkohol i Vedersø. Så det behøver jo altså ikke nødvendigvis være islamistisk. Og noget,

man selv kan vedtage i de forskellige regioner og kommuner, er jo altså, hvilket forhold man vil have til alkohol - sådan som 

man har kunnet i Danmark.

Jeg vil godt lige forholde mig til det med folkeafstemning, som skal være det store shownummer. Det er jeg helt sikker på 

at det bliver her bagefter, og hr. Martin Henriksen skal nok hjælpe med det. Uanset hvad de herrer mener, er der ikke ret 

mange af dem, der kommer til at trykke på knappen, når man skal afgøre, om Tyrkiet skal være medlem af EU eller ej. Hr. 

Morten Messerschmidt kan være vendt tilbage fra Europa-Parlamentet, det er der mulighed for, men der er ikke ret mange, 

der sidder her i salen, der vil have mulighed for det. Derfor er det egentlig ret ligegyldigt, hvad folketingsmedlemmerne her i 

salen mener, med hensyn til om der skal være folkeafstemning eller ej, og hvilke løfter de giver, for de kommer ikke til at 

afgøre det. Det gør det Folketing, der sidder og skal tage stilling til, om Tyrkiet kan blive medlem af EU, og det Folketing 

sidder mange folketingsvalg ude i fremtiden. Derfor er det en fuldstændig gratis omgang. Hvis man lover folkeafstemning, er 

der ingen, der siger, at det bliver holdt af de politikere, der sidder om 20 år; hvis man siger nej til folkeafstemning, er det 

overhovedet ikke sikkert, at de politikere, der sidder om 20 år, ikke indfører folkeafstemning. Så det er en fuldstændig gratis

omgang.

Så vil jeg sige principielt, at Tyrkiet jo i alle sammenhænge er blevet accepteret som et europæisk land, og det kan man 

diskutere geografisk osv., men det er de accepteret som. De er medlemmer af Europarådet, de er medlemmer af alle 

europæiske forsamlinger. Så den diskussion er jo taget for lang tid siden. Det var også tilbage i 1960'erne, at man 

accepterede, at Tyrkiet kunne blive medlem af EU. Så har der været forskellige faser, og så kom så beslutningen i 1962 

om, at man without delay, altså uden forsinkelse, skulle optage forhandlingerne med dem.

Men de er ikke kommet ret langt. Der er 35 kapitler, og man har nået et eller to, otte er frosset ned på grund af 

Ankaraprotokollen, som vi har diskuteret tidligere i dag, så det er altså en lang proces, som kræver, at Tyrkiet lever op til 

alle de betingelser, vi har i EU, for et demokratisk samfund med magtens tredeling og en social markedsøkonomi. Alt det 

skal opfyldes.

Jeg vil godt sige til Dansk Folkeparti, at jeg til fulde respekterer alle Dansk Folkepartis indvendinger. Det gør vi alle 

sammen. Der er meget at indvende. Men pointen er jo bare, at de indvendinger er vi enige om, og hvis Tyrkiet får rettet sig 

på alle disse områder, som der er tale om, så opfylder de jo betingelserne for at blive et europæisk land og for at blive 

medlemmer af EU, hvis EU - og det er ikke noget nyt krav, som Enhedslisten sagde, i forbindelse med Tyrkiet - er i stand 

til at optage. Det gælder hele udvidelsesfeltet. Der kan ikke blive optaget nogen i EU i fremtiden. Vi vurderede det i øvrigt 

også i forbindelse med 2002- og 2004-udvidelsen. Der blev der jo også lavet en vurdering af, om EU ville kunne kapere så 

mange nye medlemmer.

Så derfor kan Enhedslisten såmænd godt stemme for forslaget, for det er ikke et forslag til vedtagelse specielt møntet på 

Tyrkiet, medmindre jeg har misforstået hr. Per Clausen. Det er ikke specielt møntet på Tyrkiet, det er møntet på, at EU 

selvfølgelig også skal være i stand til at optage. Jeg har før brugt billedet i Folketingssalen, at det jo ikke kan nytte noget, 

at man har en redningsbåd, hvis den er fyldt, og der så kommer ti andre og springer i redningsbåden for at blive reddet, 

hvorefter båden synker, således at alle går ned.

Det er det, der har været tale om, nemlig at EU også skal være stand til at holde båden flydende og ikke pludselig komme 

en situation, hvor båden kæntrer og går ned, fordi der kommer for mange i, som man ikke kan ro med om bord.

Så til sidst det geostrategiske - og det har jeg også sagt mange gange: Hvis Tyrkiet vælger den europæiske vej, er der 

altså et nyt Tyrkiet til den tid. Så er Europa er blevet styrket - det kan vi også se med udvidelsen med de 12 - så er EU 

blevet væsentligt styrket, og der er kommet større stabilitet i Europa. Og med hensyn til risikoen for islamisme, som hr. 

Søren Krarup, tror jeg det var, jo har helt ret i eksisterer - vi er jo slet ikke uenige om, at den eksisterer - vil jeg da hellere 

sige: Lad os nu få fjernet risikoen for islamisme og få en kraftigere europæisering, for hvis vi skal se geostrategisk på det, 

og det betyder altså at se på, hvordan den politiske sikkerhedsmæssige strategi kan være i fremtiden, hvordan den 

strategiske situation kan være i fremtiden, vil jeg da meget hellere have et europæisk Tyrkiet end et islamistisk Tyrkiet.

Skal jeg så nu vælge at skubbe Tyrkiet fra mig og så sige, at vi alligevel har opgivet de her islamister? Ja, så har vi da ikke 

fået styrket Europa. Eller skal vi hellere gå den modsatte vej og sige: Jamen når tyrkerne selv siden Atatürk har ønsket at 

komme tættere til Europa og ønsker at opfylde alle betingelserne, er det så ikke bedre, at vi, den dag de gør det, har fået 

dem europæiserede i stedet for at have fået dem islamiserede?

Det er da et ansvar over for kommende generationer, som dette Folketing kan påtage sig. Vi kan jo ikke påtage os det med

folkeafstemning eller ikke folkeafstemning, for det har vi ikke noget at gøre med, men vi kan påtage os nu, om vi ønsker at 

skubbe Tyrkiet i en islamistisk retning eller i en europæisk retning. Jeg vælger den europæiske. Og det er derfor, at jeg 

afviser hr. Morten Messerschmidts forslag til vedtagelse og synes, at vores eget er ganske godt og fornuftigt.
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Kl.14:27  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Det har alligevel medført et par bemærkninger, først fra hr. Kamal Qureshi.
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Kl.14:27  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

Tak. Jeg vil godt følge lidt op på udenrigsministerens spor. Jeg har læst i metroXpress i dag, at hvis tyrkerne ikke støtter 

statsministerens kandidatur til posten som NATO's generalsekretær, smadrer de deres chancer for at komme med i EU. 

Så jeg vil egentlig gerne spørge udenrigsministeren: Det kan vel ikke være sådan nogle ting, der skal afgøre det? Det er vel 

demokratiet, og det er vel menneskerettighederne, og det er vel Københavnskriterierne, som er afgørende for, hvorvidt 

Tyrkiet kan komme ind i EU eller ej.

Jeg spørger selvfølgelig lidt polemisk, fordi jeg jo simpelt hen synes, det må forvirre befolkningen, når det indtryk gives, at 

det sådan er alle mulige mærkelige ting, der skal være afgørende for, hvorvidt Tyrkiet kan blive optaget i EU eller ej, altså at

det oven i købet er, hvorvidt de nu kan støtte statsministerens kandidatur til posten som NATO's generalsekretær, og ikke, 

som vi netop her har slået fast flere gange, at det altså er, hvorvidt Tyrkiet kan leve op til Københavnskriterierne, hvorvidt 

Tyrkiet kan leve op til det, der diskuteres om menneskerettigheder og kvinders rettigheder og nogle af de udviklingstrin, 

som flere af partierne her har talt om.
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Kl.14:29  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Udenrigsministeren.
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Kl.14:29  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Det er jeg fuldstændig enig med hr. Qureshi i.
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Kl.14:29  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Søren Krarup.
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Kl.14:29  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg hørte, at udenrigsministeren dumpede hr. Morten Messerschmidt i historie. Ja, nu får jeg lyst til at dumpe 

udenrigsministeren.

Chamberlain var den, der opsøgte Hitler. Hitler ønskede ikke at modtage ham; Hitler var helst fri for det. Hitler var senere 

vred over, at han var blevet forhindret i at få startet krigen på et tidspunkt, hvor han selv ønskede det, fordi Chamberlain løb 

ham på dørene. Og det vil sige, at der heller ikke fra Chamberlains side har været det ringeste håb om, at han kunne ændre

Hitler. Hitler var simpelt hen massiv og ville have den krig for enhver pris. Hitler var totalitær, og det er måske, fordi vi har at 

gøre med et totalitært system i islam, som gør, at Tyrkiet heller ikke er nem at flytte.

Jeg har andetsteds citeret Karen Blixen, der nævner, at skal hun finde en parallel til nazismen - det skriver hun i 1940 - så 

ved hun ikke noget bedre end den unge islamisme, og det er jo, fordi det er to af samme støbning.

Dermed er jo sagt, at enhver tro på, at man kan omvende, at man kan europæisere Tyrkiet som et muslimsk land, i hvilket 

98 pct. er muslimer, er fuldstændig uhistorisk.
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Kl.14:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Udenrigsministeren.
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Kl.14:30  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Altså, nu må jeg lige anfægte hr. Søren Krarups manglende litterære viden. Jeg vil anfægte hr. Søren Krarups manglende 

litterære viden. Karen Blixen skrev desværre nogle meget dårlige artikler, som hr. Søren Krarup nævner, »Breve fra et land i

krig«, hvor hun desværre - hvad der senere er blevet beklaget fra hendes side - kom til at være alt for venlig over for 

Nazityskland. Så hr. Søren Krarup har faktisk ikke fattet ret meget, for det var faktisk venligt ment fra Karen Blixens side. 

Hun har sympati og en vis beundring for den kraft, der ligger i Nazityskland i 1940 i Berlin i »Breve fra et land i krig«. Så 

derfor synes jeg faktisk, det var lidt uheldigt. Så kan vi diskutere udlægningen. Men det er den udlægning, der er den 

almindelige af Blixens »Breve fra et land i krig«. Så det er faktisk stort set misbrug af Karen Blixen.

Hvad Chamberlain angår, var det, hr. Søren Krarup sagde, jo for så vidt fra en diskussion med hr. Morten Messerschmidt. 

For pointen var jo, at hr. Morten Messerschmidt stod og sagde, at jeg stod der og viftede med et blad og troede, at jeg 

havde fået fred med Tyrkiet, som Chamberlain mente, at han havde fået det det Tyskland. Så tag nu den diskussion selv 

med hr. Morten Messerschmidt. For det var hr. Morten Messerschmidt, jeg svarede, og der siger jeg, at hvis der havde 

været 35 kapitler, Hitler skulle opfylde, så havde vi ikke haft anden verdenskrig.

  

133

Kl.14:31  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Søren Krarup.
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Kl.14:31  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg er ked af, at jeg må sige til udenrigsministeren, at han er en dårlig litteraturlæser. De artikler, som Karen Blixen skriver 

i april 1940, og som skulle have været offentliggjort den 10. april 1940, blev det af en eller anden grund ikke. De er 

fremragende, præcise og meget historisk korrekte i deres skildring af nazismen, også i dens parallelitet med islam. Så den

litteraturlæsning holder ikke.

Jeg synes altså, det skal understreges, at når udenrigsministeren i dag taler om at europæisere Tyrkiet, og bl.a. i den, skal

vi sige overtroiske tanke tager til Durban II, så er og bliver det ikke blot en litteraturhistorisk, men også en europæisk-

historisk misforståelse, at man kan omvende et totalitært styre. Det kan man ikke.
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Kl.14:32  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Udenrigsministeren.

  

Vis alle (4) indlæg i denne gruppe
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Kl.14:32  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Ja, det er da ellers lykkedes mange steder. Historien stod ikke fast i år 700. Det ved jeg godt islamisternes ekstremister 

ønsker, men den har faktisk bevæget sig siden. Der er mange totalitære regimer, der er blevet demokratiseret. Atatürk, 

som Dansk Folkeparti går så kraftigt ind for, havde ikke noget demokrati. Tyrkiet er altså et land med frie valg.

Vi kan tage andre lande, og for nu at blive i det islamiske område vil jeg sige, at Senegal er anerkendt som et land med frie 

og fair valg, men der er befolkningen altså muslimsk. Tag Indonesien, der er anerkendt som et frit og fair demokrati, og som

har verdens næststørste muslimske befolkning.

Så lad nu være med at forenkle det så meget. Det er slet ikke islam, vi diskuterer i dag, vi diskuterer Tyrkiet. Jeg siger 

bare, at vi vil forhindre et islamistisk Tyrkiet, vi ønsker et europæisk Tyrkiet. Og det er ikke rigtigt, at ting ikke kan forandre 

sig.
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Kl.14:33  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Jeg vil gerne lige bede om, at der bliver lidt ro. Vi er stadig væk i gang med debatten, og det er altså ikke til at høre noget 

som helst. De ærede folketingsmedlemmer kan ikke høre noget. De kan høre, hvad de selv siger, men vi kan ikke høre, 

hvad debatten går ud på. Så der skal altså være ro, så længe debatten er i gang. Værsgo, udenrigsminister.

  

Vis alle (2) indlæg i denne gruppe
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Kl.14:34  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Min slutpointe er kun den her, nemlig at totalitære regimer trods alt har forandret sig mange steder i historiens løb, også i 

den islamiske verden. Lad os i stedet for disse forenklinger arbejde for, at vi får demokratiseret og fremmet 

menneskerettighederne - jeg ved godt, at hr. Søren Krarup heller ikke kan lide menneskerettighederne - fremmet f.eks. 

kvindernes vilkår. Straffene for æresdrab er jo steget voldsomt i Tyrkiet i de senere år. Så der er da fremskridt, men der er 

også tilbageskridt, som jeg sagde.

Pressefriheden, som hr. Morten Messerschmidt var inde på, lader da meget tilbage at ønske, så der er jeg enig med hr. 

Morten Messerschmidt. Det eksempel med Darwin er Erdogan måske ikke skyld i, for det er der ikke noget bevis for, men 

det er da i hvert fald en dumhed, der er begået af en redaktør af en eller anden grund.

Så der er da selvfølgelig mangler, og det er forkert at forestille sig, at vi siger, der ikke er mangler. Vi siger, der er mangler, 

men vi siger bare, at de kan udbedres, og er de udbedret, så er vi i en anden situation.

Så vil jeg selvfølgelig godt beklage over for hr. Søren Krarup, for fair skal være fair. Hr. Søren Krarup taler så om en anden 

tekst fra Karen Blixen end den, jeg talte om. Jeg talte om »Breve fra et land i krig«, og det var måske fra 1939, men der var 

hun jo alt for tæt på beundring for Nazityskland. Men jeg beklager, at jeg forvekslede de to år.

  

139

Kl.14:35  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til udenrigsministeren. Så er det hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.14:35  
Kort bemærkning

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand.

Der er grund til at beklage, at det eneste, som udenrigsministeren beklager, er de litterære ordvekslinger med hr. Søren 

Krarup, for efter denne debat burde der sådan set være en del mere at beklage, bl.a. det forhold, at udenrigsministeren 

overhovedet ikke har kredset omkring det reelle problem og det, forespørgslen egentlig handler om, nemlig hvilken 

betydning for Tyrkiets bevægelse, enten i retning mod eller bort fra EU, det har, at man bliver ved med at forhandle.

Udenrigsministeren har fuldstændig set bort fra det forhold, at man i Tyrkiet bruger de stadige krav fra EU’s side som en rød

klud i ansigtet på befolkningen, bruger dem til at skabe en stadig mere ophedet anti-EU-debat, og at Tyrkiet i kraft af den 

udvikling og i kraft af den almindelige islamisering, der pågår for tiden, rent faktisk bevæger sig i en for os, for Tyrkiet selv 

og for hele Europa aldeles uønskelig retning.

Når vi ser på, hvad der sker i øjeblikket i forhold til pressefriheden, i forhold til minoriteters rettigheder, i forhold til 

uddannelsessektoren osv. osv., er det entydigt til fordel for dem, der ønsker et Tyrkiet vendt i mellemøstlig retning, i retning 

mod islam og islamismen. Jeg tror ærlig talt, man må sige, at den udvikling får vi ikke vendt ved at blive spændt for Tyrkiets

vogn, og det er præcis det, der er tale om i øjeblikket.

Udenrigsministeren nævnte tidligere, at han var begejstret over, at Tyrkiet havde udnævnt en ny forhandler, nemlig Egemen 

Bagis. Men sagen er, at Egemen Bagis er en af stifterne af AK-partiet, hvortil Erdogan selv hører, og tidligere var medlem af

Refah Partisi, der fik sit program kendt i strid med hele det demokratiske udgangspunkt for staten Tyrkiet, en dom, der blev

bekræftet som værende i overensstemmelse med menneskerettighederne, fordi netop det at gå ind for en islamisk totalitær

stat er i strid med menneskerettighederne. Denne mand har sammen med Erdogan og Gül nu skabt et nyt parti, nemlig 

AK-partiet, som vinder stadig større sejre, og det er jo dette problem, vi burde forholde os til: Islamisterne vinder frem, og 

de, som ønsker demokratiet og ønsker den fredelige udvikling, gør det ikke, men går derimod tilbage.

Jeg tror ikke, og Dansk Folkeparti tror ikke på, at vi kan skabe en forening mellem EU og Tyrkiet ved til stadighed at sætte 

de modsætninger over for hinanden; ved hele tiden at skulle fortælle tyrkerne, hvad der er forkert, hvad der er galt, og hvad 

det er, de ikke kan finde ud af, fordi de altså kommer fra et så fundamentalt anderledes udgangspunkt end vi andre.

Det er fuldstændig rigtigt, når udenrigsministeren siger, at der f.eks. også har været alkoholforbud i den danske historie. 

Men det var jo med en helt anden motivation, en helt anden historisk baggrund. Alt imens det, vi taler om her, er et politisk 

ønske om at inkorporere religion i politik, havde det, udenrigsministeren talte om med Kaj Munk og Vedersø, jo en helt 

anden sammenhæng. Det handlede om mindre, religiøse grupper, hvor man ikke indblandede det politiske som sådan.

Det samme kan gøre sig gældende med hensyn til hovedtørklædeforbuddet, og her er det jo rigtigt, at domstolene reddede 

ophævelsen af forbuddet fra at blive gennemført. Men det fritager jo ikke regeringen for at have det samme ønske. AK-

regeringen ønskede at ophæve forbuddet, og AK-regeringen ønskede tidligere at gøre det til en straffelovovertrædelse at 

være utro osv.

Alle disse ting blev selvfølgelig ikke gennemført, fordi forfatningen stadig forsvarer de demokratiske og sekulære principper, 

og det er jo fremragende eksempler på, hvad det er for en regering, vi har med at gøre; hvad det er for en regering, EU og 

udenrigsministeren forhandler med. Det er ikke en regering, der vil demokratiet, det er en regering, der vil islamisternes 

linje.

Det er derfor, man kun kan gøre én ting, hvis man vil forbrødring mellem EU og Tyrkiet. Det er at høre op med at forsøge det

umulige, nemlig foreningen af de uforenelige størrelser, og sige til tyrkerne: Vi skal være venner, vi skal være kollegaer og 

samarbejdspartnere i de organer, hvor det fungerer - NATO, Europarådet, OSCE osv., som udenrigsministeren selv har 

nævnt - men ikke i EU, der er så forpligtende, og hvor det ganske enkelt ikke kan lade sig gøre. 
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Kl.14:39  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren.

Der er ikke flere, der har bedt om ordet. Derfor kan vi begynde afstemningen, og det ser ud til, at alle, der skal stemme, er 

kommet til stede.

  

Vis alle (0) indlæg i denne gruppe
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Kl.14:40  
Kort bemærkning

Afstemning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der stemmes om forslag til vedtagelse nr. V 49 af Michael Aastrup Jensen (V), Yildiz Akdogan (S), Hanne Agersnap (SF), 

Helle Sjelle (KF), Niels Helveg Petersen (RV) og Villum Christensen (LA), og der kan stemmes.

Afstemningen slutter.

For stemte: 89 (V, S, SF, KF, RV og LA), imod stemte: 18 (DF og EL), hverken for eller imod stemte: 0.

Hermed er forslaget vedtaget.

Herefter er forslag til vedtagelse nr. V 48 af Morten Messerschmidt (DF) bortfaldet.

Hermed er forespørgslen afsluttet.
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Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.14:03  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg skal bare forstå det helt rigtigt. Når AKP, altså regeringspartiet, får dom fra den tyrkiske forfatningsdomstol for at være 

islamistisk, og når dette islamistiske parti, som altså indskrænker minoriteters rettigheder, indskrænker kvinders 

rettigheder, sætter begrænsninger i næringsdrivendes mulighed for f.eks. at sælge alkohol osv. og altså gennemfører et 

islamisk program, får stadig større opbakning i befolkningen, er det en god, sund og demokratisk udvikling?
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Kl.14:03  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:03  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Det har jeg ikke sagt noget som helst om. Men det, som jeg mener man skal lægge mærke til, er, at oppositionen til 

regeringspartiet jo er en meget splittet opposition, som består af mange forskellige grupper. Den består af kemalister, den 

består også af meget konservative islamistiske kredse, som er imod den modernisering, der rent faktisk sker i det tyrkiske 

samfund i dag. Så styrken for regeringspartiet er ikke først og fremmest, at det er et parti, der er islamisk og bekender sig 

til det, men at det også er et parti, der forsøger at modernisere Tyrkiet.
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Kl.14:04  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe.
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Kl.14:04  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Hr. Niels Helveg Petersen finder mig historieløs, fordi jeg sagde, at historien går ufattelig langsomt. Nu er der jo forskel på 

historie og historie.

Der er jo krusningerne på vandoverfladen. Alt det, hr. Niels Helveg Petersen ser i dagens tv-avis, og det, han hører, når han 

går hen til frisøren for at blive klippet, er krusningerne. Så er der de store, store langsomme bevægelser. Jeg nævnte som 

eksempel, at Muhammed er halvandet tusind år gammel, at islam stort set ikke har bevæget sig, siden islam er noget af 

det mest ubevægelige, der findes. Dog kom der så et tilbageslag i Tyrkiet i 1920'erne under Kemal Atatürk.

Nu er det så igen på vej den anden vej, hvilket vel i og for sig kun er et vidnesbyrd om, at Kemal Atatürks reformer egentlig 

ikke var noget, der havde folkesjælen med sig. Man kan ikke, som han troede, sådan rive sjælen ud af et folk, og det viser 

sig altså nu. Så nu bevæger det sig i den urgamle retning. Det var den historie, den store historie, den gamle historie, den 

langsomme historie, der går så tilpas sindigt.
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Kl.14:06  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:06  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg takker så for erkendelsen af, at udviklingen i Europa omkring udvidelsen af EU og NATO siden 1990 altså er gået 

meget hurtigt. Det er vi så enige om, sådan må jeg forstå indlægget. Hvad de lange bevægelser angår, tror jeg, at det, der 

sker i Tyrkiet i dag, ikke mindst på det økonomiske område, hvor der er en meget stærk modernisering i gang, er noget af 

det, der flytter Tyrkiet og flytter opfattelserne i Tyrkiet. Det er min vurdering.
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Kl.14:06  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.14:06  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jeg begriber det simpelt hen ikke. Hvad er det for nogen opfattelser i Tyrkiet, der flytter sig i en i hr. Niels Helvegs øjne 

ønskelig retning? Har hr. Niels Helveg ikke opdaget, at Tyrkiet er undervejs til, i endnu højere grad end det nogen sinde har 

været, at blive en islamisk betonstat. Må jeg stille det spørgsmål, som jeg stillede til hr. Michael Aastrup Jensen: Hvad er 

det for en tidshorisont, hr. Niels Helveg arbejder med? Er det i løbet af 30, 100, 200, 300 år, at der er mulighed for, at 

Tyrkiet opfylder Københavnskriterierne?
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Kl.14:07  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Jeg skal lige gøre hr. Jesper Langballe opmærksom på, at når man tiltaler ordføreren, er det med ordføreren eller hr. Niels 

Helveg Petersen. Man skal bruge hele navnet og ikke kun for- og mellemnavn. (Jesper Langballe (DF): Tak for det). 

Ordføreren.
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Kl.14:08  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Tak hr. formand. Jeg skulle lige huske, hvad der egentlig blev spurgt om, og nu tror jeg, at jeg har det.

Jeg mener, at der sker store forandringer i Tyrkiet, og har været slået af, hvor store forandringer der faktisk sker. Det er et 

samfund under modernisering, og forestillingen om, at al islam er ens, er efter min mening forkert. Der er en afgrund til 

forskel på den demokratiske regering, vi har i Tyrkiet, og så præsteskabet i Iran f.eks. Selv om de ligger i nærheden af 

hinanden og de begge er muslimske lande, er der jo kæmpe, kæmpe forskel. Det tåler ikke sammenligning, og derfor bør 

man nuancere sin vurdering af disse forhold.
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Kl.14:09  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ja tak, og så er der en kort bemærkning fra hr. Søren Krarup.
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Kl.14:09  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg vil godt knytte noget til det, som hr. Niels Helveg Petersen sagde til sidst til hr. Jesper Langballe, hvor han sagde, at 

der er en afgrund til forskel inden for islam i forskellige lande. Så får jeg lyst til at gentage det spørgsmål, jeg stillede 

Radikal Ungdom i søndags, hvor jeg havde fornøjelsen at diskutere med hr. Morten Helveg Petersen om dansk 

forsvarspolitik. Til et spørgsmål fra Radikal Ungdom vedrørende muligheden for at skabe et demokrati i Afghanistan, spurgte

jeg netop - jeg har nævnt det tidligere i dag - om der findes noget muslimsk demokrati i verden? 
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Kl.14:09  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.

  

116

Kl.14:10  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg tror ikke, der findes et demokrati i et muslimsk land, som jeg sådan uden videre ville kalde demokratisk. Det mener jeg

ikke. Men jeg tror, at man er nødt til samtidig at sige, at når tyrkerne går til valg, er det demokratiske valg. Det en 

demokratisk proces, der fører til udpegelsen af deres regering.

Men så er der jo en række træk i det tyrkiske samfund, som jeg er kritisk over for. Jeg er i øvrigt også meget kritisk over for

den massive og helt overdrevent store militære tilstedeværelse, tyrkerne har på det nordlige Cypern. Det er der ingen grund 

til ikke at være kritisk over for, så det er ikke, fordi der ikke er kritikpunkter, men man må erkende, at der holdes valg, som 

er demokratiske, og der udpeges en regering, som er i overensstemmelse med valgets resultat.
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Kl.14:10  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Søren Krarup.

  

118

Kl.14:10  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Det helt elementære er jo, at der ikke kan være demokrati, hvor der er en hellig lov, som omstøder folkets beslutninger. Og 

sådan er det i islam. Nu forlanger jeg ikke, at hr. Niels Helveg Petersen skal have dybt kendskab til kirkehistorie, til teologi,

men det er faktisk det, der er kernen i sagen. Der er ikke mulighed for et demokrati, hvor de hellige love skal bestemme og 

det er præsterne, der giver loven.

Men jeg vil godt stille hr. Niels Helveg Petersen et spørgsmål. Han nævnede før, at det i Tyrkiet er spørgsmålet om 

fremskridt eller tilbagegang. Hvis det er sådan, at demokratiet går frem, det vil sige, at folkets flertal får sin vilje, så bliver 

landet jo totalt islamisk, for 98 pct. af tyrkerne er muslimer. Hvis det bliver sådan, at militærdiktaturet beholder magten, 

undertrykkes befolkningen, men så får man måske lidt mere i retning af det, man kalder en sekulær stat. Hvad er egentlig 

fremskridt for demokratiet? Er det et fremskridt for demokratiet, at de 98 pct. undertrykkes, og hr. Erdogans døtre må 

sendes til USA for at kunne bære tørklæde under deres uddannelse, eller er det et fremskridt for demokratiet, at 

militærdiktaturet hersker?
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Kl.14:12  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:12  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Den grundlæggende præmis for spørgsmålet forstår jeg ikke og anerkender jeg ikke. De love, der gælder i Tyrkiet, er de 

love, der vedtages af et demokratisk valgt parlament, som har en regering, som er i overensstemmelse med parlamentets 

flertal. Sådan bliver lovgivning til i Tyrkiet, og det er jo netop også derfor, at det giver mening for vestlige regeringer at lægge 

pres på den tyrkiske regering for at opfylde Københavnskriterierne og for at gøre fremskridt i demokratisk henseende.
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Kl.14:12  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Næste ordfører er hr. Per Clausen fra Enhedslisten.

  

Vis alle (26) indlæg i denne gruppe
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Kl.14:13  
Ordfører

(Ordfører)

Per Clausen (EL):

På mange områder er den her debat jo i grunden forholdsvis enkel, selv om man ikke skulle tro det, når man hører den. 

Man kunne vel opsummere det meget kort: Tyrkiet er et land som alle andre. Tyrkiet skal leve op til de krav om 

menneskerettigheder og demokrati, som alle andre lande skal leve op til, for at blive medlem af EU. I den forbindelse er det 

jo vigtigt, at det er det tyrkiske folk, der bestemmer, og at den endelige beslutning om, hvorvidt Tyrkiet skal være fuldgyldigt

medlem af EU, træffes af det tyrkiske folk på en demokratisk måde.

Enhedslisten har den opfattelse, at det bør ske efter en folkeafstemning i Tyrkiet. Det bestemmer vi ikke, men det er det 

synspunkt, vi har. Det er jo ikke, fordi Enhedslisten kan anbefale Tyrkiet at blive medlem af EU. Jeg har meget svært ved at

anbefale et medlemskab af en institution, en klub, som jeg selv og Enhedslisten opfatter som værende ekstremt 

udemokratisk, og en institution, som fungerer alt for meget på pengenes og de store selskabers præmisser. Men det er 

hverken Enhedslisten eller Folketingets flertal, som bør afgøre, om Tyrkiet kan blive medlem af EU. Det, vi kan gøre, er at 

opstille de kriterier, der skal opfyldes. Hvis de opfyldes og Tyrkiet selv på demokratisk vis bestemmer det, skal Tyrkiet 

selvfølgelig kunne være medlem af EU, fordi Tyrkiet er et land som alle andre lande.

Det ændrer selvfølgelig ikke noget ved, at Tyrkiet også er et helt specielt land. Det er et land, som har nogle særlige 

karaktertræk, ligesom alle andre lande har. Derfor er der stadig væk en række grunde til, at Enhedslisten ikke mener, at 

Tyrkiet, hvad enten de måtte ønske det eller ikke ønske det, har mulighed for at blive optaget i EU. Der er to vigtige ting, 

som vi vil fremhæve. Det første er menneskerettighedsspørgsmålet, herunder selvfølgelig undertrykkelsen af kurderne, men 

også menneskerettighedsspørgsmål på en lang række andre områder. Der er tilstandene i Tyrkiet ikke tilfredsstillende. 

Som Socialdemokraternes ordfører ganske rigtigt påpegede, er der sket store og væsentlige fremskridt i forhold til den 

kurdiske befolkning, og der tegner sig nu et billede af, at der måske kan indgås en fredsaftale mellem repræsentanter fra 

den kurdiske befolkning og Tyrkiet til glæde og gavn for såvel den tyrkiske befolkning som den kurdiske befolkning. På 

trods af at der måske tegner sig sådan et billede, ændrer det ikke noget ved, at vi skal fastholde vores kritik af den måde, 

Tyrkiet fortsat undertrykker kurdere og det kurdiske folk på. Men her er der sket fremskridt.

Det andet, som Enhedslisten også lagde meget vægt på, da vi diskuterede det her i Folketingssalen sidste gang, var den 

tyrkiske hærs mulighed for at sætte demokratiet ud af kraft. Også her må vi konstatere, at der er sket fremskridt. Fra at 

den tyrkiske hær sådan pr. definition havde mulighed for at gå ind og træffe afgørelser om, hvorvidt noget var i 

overensstemmelse med folkeånden, og om, hvad der var den sande sekulære tyrkiske interesse, kan vi jo i dag konstatere,

at der faktisk er sket fremskridt i demokratisk retning.

Det fører os så til den debat, som Dansk Folkeparti helst vil føre, og som de gør ud fra det noget indskrænkede og 

endimensionelle historiesyn, de har, nemlig at der er konflikten mellem islam og islamisterne på den ene side og alle andre

på den anden side. Derfor bliver det det spørgsmål, der bliver rejst, og i den forbindelse vil vi fra Enhedslistens side gerne 

sige, at vi jo går ind for adskillelse mellem stat og religion - også i Danmark - og vi går ind for, at politik skal ske i en 

sekulær fase, men det har jo aldrig været det, der har været kriteriet for at blive medlem af EU. Den socialdemokratiske 

ordfører nævnte jo på eksemplarisk vis, hvordan Irland ikke ville have haft en chance ud fra de kriterier.

De, der kan huske historien, vil jo også vide, at hr. Søren Krarup, inden han opdagede muslimerne, førte lange kampe mod 

den katolske kirkes indflydelse i Europa og så EU som papisternes, altså pavens, redskab til at undertrykke den lutherske 

kristendom og den sande danskhed, så han var opmærksom på den katolske fare dengang. Men pointen er, at det aldrig 

har været det, der har været kriteriet. Derfor er kriteriet, at vi skal sikre, at demokratiets spilleregler overholdes, at 

menneskerettighederne sikres, og at der ikke er nogen, som bruger undertrykkende metoder til at sikre noget, vi hævder er 

godt.

Enhedslisten er ikke et øjeblik i tvivl om, at det er bedre, at det tyrkiske folk selv træffer beslutninger om, hvordan de skal 

indrette deres land, end at det er den tyrkiske hær, der beslutter det. Enhedslisten er derfor heller ikke i tvivl om, at den 

udemokratiske forfatning, som man fik i Tyrkiet i 1982, og som man er i færd med at afvikle, og som åbenbart fører til den 

paradoksale situation, at et parti, som har stor opbakning i befolkningen, er i strid med grundloven, måske mere er et 

udtryk for, at man har haft en udemokratisk grundlov, end det er udtryk for noget som helst andet.

Så Enhedslistens udgangspunkt er altså, at denne sag skal behandles, som når et hvilken som helst andet land ønsker at 

blive optaget i EU. Derfor kan vi ikke stemme for det forslag, som flertallet har fremsat, fordi man her indfører en særlig 

bestemmelse, som er målrettet på Tyrkiet, nemlig den, at det også skal passe ind i EU's kram, hvis man skal have Tyrkiet 

med ind, og det kan vi ikke støtte. Så vi vil stemme imod det forslag til vedtagelse. Vi ville, hvis det skulle ske, også 

stemme imod det forslag til vedtagelse, der er kommet fra Dansk Folkeparti.
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Kl.14:18  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er vi nået til, at udenrigsministeren har mulighed for at forklare, hvad udenrigsministeren mener om det her forslag.
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Kl.14:19  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Nej, det er ikke rigtigt, hr. formand. Jeg har allerede sagt, hvad jeg mener om det. Det skete før frokost. (Den fg. formand 

(Bent Bøgsted: Det er så i orden). Udenrigsministeren har nu mulighed for at svare på og komme med bemærkninger til 

nogle af de ting, der er sagt i dag. Tak, hr. formand, fordi jeg må det. Jeg ved godt, der har været lidt uro, som vi alle 

beklager.

Jeg vil naturligvis tage fat i det, hr. Morten Messerschmidt sagde. Ellers ville han også blive ked af det, for det er hr. Morten 

Messerschmidts dag, og jeg ønsker hr. Morten Messerschmidt tillykke med, at han har afleveret sit speciale. Så må vi 

håbe, at det bliver anerkendt og godkendt. Det er jo så det, det drejer sig om.

Men hans speciale i dag har jeg i hvert fald ikke godkendt. Han startede jo med historisk fusk, som han var dumpet på, hvis

han havde været historiker. Det er han jo så ikke, han er jurist, og de skal ikke nødvendigvis kunne historien. Hr. Morten 

Messerschmidt startede med Chamberlain og sammenlignede mig med Chamberlain - og det var selvfølgelig ikke venligt 

ment, det var faktisk meget uvenligt ment - og sagde, at mit forhold til Tyrkiet skulle være lige så naivt som Chamberlains 

forhold til Hitler. Men jeg vil sige til hr. Morten Messerschmidt, at hvis der nu havde været stillet krav om, at Hitler skulle 

opfylde 35 kapitler, før man kunne tale mere med ham, så tror jeg ikke, der var kommet nogen anden verdenskrig. Derfor 

var det ikke noget særlig godt billede, for vi har fået EU i mellemtiden, som har været den store fredsskaber i Europa, og 

det vil sige, at det havde været rigtig, rigtig godt, hvis Chamberlain havde stillet krav om 35 kapitler. Det gjorde han ikke, vi 

havde ikke EU, men vi stiller krav om 35 kapitler.

Så jeg synes, at det var et meget, meget dårligt billede, som til gengæld viser, hvad hr. Morten Messerschmidt jo ikke var 

interesseret i at vise, nemlig at EU har en meget stor betydning for fredsskabelsen, stabiliteten og den demokratiske 

udvikling i Europa. Og på den måde kom hr. Messerschmidt så til at dumpe i historie, mens jeg fik anledning til at forklare, 

at de 35 kapitler, som Tyrkiet skal opfylde, jo vil bringe os uden for en sådan situation og sammenligning, som hr. Morten 

Messerschmidt uvenligt kom med.

Så kom hr. Morten Messerschmidt også med en masse påstande, og jeg vil ikke tage fat i dem alle sammen, men bare 

gøre opmærksom på - som jeg også før har sagt til hr. Morten Messerschmidt, og vi har også haft den debat før, men det 

har han åbenbart glemt, og derfor vil jeg godt hjælpe hr. Morten Messerschmidt igen, for jeg vil altid gerne hjælpe en 

begavet ung mand til at blive endnu mere begavet - at hovedtørklædeforbuddet ikke blev indført af Atatürk. Så vidt jeg 

husker, blev det faktisk indført af generalerne i 1970'erne, og domstolene har altså fastholdt det.

Det er jo ret vigtigt, at domstolene har fastholdt det, og det viser også magtens tredeling. Når et politisk parti går ind for 

noget andet og får vedtaget noget, som domstolene så siger ikke er i overensstemmelse med forfatningen, har vi jo faktisk 

noget af det, vi prøver at belære verden om, nemlig magtens tredeling og den uafhængige retsinstans. Og jeg ved, at hr. 

Morten Messerschmidt som jurist jo må være meget optaget af magtens tredeling og præcis også domstolenes 

uafhængighed. Og det viste denne sag jo. Et politisk parti har jo lov til at arbejde for sit program, men så er det altså 

afgørende, at man har en domstol, som kan sige: Ja, det er godt nok, men det er i modstrid med forfatningen - og som så 

kan ophæve det, som måtte være blevet vedtaget politisk. Så det synes jeg også var meget godt lige at få præciseret over 

for hr. Morten Messerschmidt.

Så bliver der også pludselig brugt det, at nogle regioner og nogle områder i Tyrkiet har indført alkoholforbud. Jo, men da jeg 

i 1960'erne holdt sommerferie i Vestjylland, var der faktisk alkoholforbud i flere af kommunerne, og det, man solgte på 

kroen, var varme pølser og varm kaffe. Men det betød jo ikke, at kommunerne i Vestjylland var islamistiske; de var 

indremissionske. Kaj Munk, som jeg ved hr. Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti jo selvfølgelig respekterer højt, var

meget imod, at der skulle indføres alkohol i Vedersø. Så det behøver jo altså ikke nødvendigvis være islamistisk. Og noget,

man selv kan vedtage i de forskellige regioner og kommuner, er jo altså, hvilket forhold man vil have til alkohol - sådan som 

man har kunnet i Danmark.

Jeg vil godt lige forholde mig til det med folkeafstemning, som skal være det store shownummer. Det er jeg helt sikker på 

at det bliver her bagefter, og hr. Martin Henriksen skal nok hjælpe med det. Uanset hvad de herrer mener, er der ikke ret 

mange af dem, der kommer til at trykke på knappen, når man skal afgøre, om Tyrkiet skal være medlem af EU eller ej. Hr. 

Morten Messerschmidt kan være vendt tilbage fra Europa-Parlamentet, det er der mulighed for, men der er ikke ret mange, 

der sidder her i salen, der vil have mulighed for det. Derfor er det egentlig ret ligegyldigt, hvad folketingsmedlemmerne her i 

salen mener, med hensyn til om der skal være folkeafstemning eller ej, og hvilke løfter de giver, for de kommer ikke til at 

afgøre det. Det gør det Folketing, der sidder og skal tage stilling til, om Tyrkiet kan blive medlem af EU, og det Folketing 

sidder mange folketingsvalg ude i fremtiden. Derfor er det en fuldstændig gratis omgang. Hvis man lover folkeafstemning, er 

der ingen, der siger, at det bliver holdt af de politikere, der sidder om 20 år; hvis man siger nej til folkeafstemning, er det 

overhovedet ikke sikkert, at de politikere, der sidder om 20 år, ikke indfører folkeafstemning. Så det er en fuldstændig gratis

omgang.

Så vil jeg sige principielt, at Tyrkiet jo i alle sammenhænge er blevet accepteret som et europæisk land, og det kan man 

diskutere geografisk osv., men det er de accepteret som. De er medlemmer af Europarådet, de er medlemmer af alle 

europæiske forsamlinger. Så den diskussion er jo taget for lang tid siden. Det var også tilbage i 1960'erne, at man 

accepterede, at Tyrkiet kunne blive medlem af EU. Så har der været forskellige faser, og så kom så beslutningen i 1962 

om, at man without delay, altså uden forsinkelse, skulle optage forhandlingerne med dem.

Men de er ikke kommet ret langt. Der er 35 kapitler, og man har nået et eller to, otte er frosset ned på grund af 

Ankaraprotokollen, som vi har diskuteret tidligere i dag, så det er altså en lang proces, som kræver, at Tyrkiet lever op til 

alle de betingelser, vi har i EU, for et demokratisk samfund med magtens tredeling og en social markedsøkonomi. Alt det 

skal opfyldes.

Jeg vil godt sige til Dansk Folkeparti, at jeg til fulde respekterer alle Dansk Folkepartis indvendinger. Det gør vi alle 

sammen. Der er meget at indvende. Men pointen er jo bare, at de indvendinger er vi enige om, og hvis Tyrkiet får rettet sig 

på alle disse områder, som der er tale om, så opfylder de jo betingelserne for at blive et europæisk land og for at blive 

medlemmer af EU, hvis EU - og det er ikke noget nyt krav, som Enhedslisten sagde, i forbindelse med Tyrkiet - er i stand 

til at optage. Det gælder hele udvidelsesfeltet. Der kan ikke blive optaget nogen i EU i fremtiden. Vi vurderede det i øvrigt 

også i forbindelse med 2002- og 2004-udvidelsen. Der blev der jo også lavet en vurdering af, om EU ville kunne kapere så 

mange nye medlemmer.

Så derfor kan Enhedslisten såmænd godt stemme for forslaget, for det er ikke et forslag til vedtagelse specielt møntet på 

Tyrkiet, medmindre jeg har misforstået hr. Per Clausen. Det er ikke specielt møntet på Tyrkiet, det er møntet på, at EU 

selvfølgelig også skal være i stand til at optage. Jeg har før brugt billedet i Folketingssalen, at det jo ikke kan nytte noget, 

at man har en redningsbåd, hvis den er fyldt, og der så kommer ti andre og springer i redningsbåden for at blive reddet, 

hvorefter båden synker, således at alle går ned.

Det er det, der har været tale om, nemlig at EU også skal være stand til at holde båden flydende og ikke pludselig komme 

en situation, hvor båden kæntrer og går ned, fordi der kommer for mange i, som man ikke kan ro med om bord.

Så til sidst det geostrategiske - og det har jeg også sagt mange gange: Hvis Tyrkiet vælger den europæiske vej, er der 

altså et nyt Tyrkiet til den tid. Så er Europa er blevet styrket - det kan vi også se med udvidelsen med de 12 - så er EU 

blevet væsentligt styrket, og der er kommet større stabilitet i Europa. Og med hensyn til risikoen for islamisme, som hr. 

Søren Krarup, tror jeg det var, jo har helt ret i eksisterer - vi er jo slet ikke uenige om, at den eksisterer - vil jeg da hellere 

sige: Lad os nu få fjernet risikoen for islamisme og få en kraftigere europæisering, for hvis vi skal se geostrategisk på det, 

og det betyder altså at se på, hvordan den politiske sikkerhedsmæssige strategi kan være i fremtiden, hvordan den 

strategiske situation kan være i fremtiden, vil jeg da meget hellere have et europæisk Tyrkiet end et islamistisk Tyrkiet.

Skal jeg så nu vælge at skubbe Tyrkiet fra mig og så sige, at vi alligevel har opgivet de her islamister? Ja, så har vi da ikke 

fået styrket Europa. Eller skal vi hellere gå den modsatte vej og sige: Jamen når tyrkerne selv siden Atatürk har ønsket at 

komme tættere til Europa og ønsker at opfylde alle betingelserne, er det så ikke bedre, at vi, den dag de gør det, har fået 

dem europæiserede i stedet for at have fået dem islamiserede?

Det er da et ansvar over for kommende generationer, som dette Folketing kan påtage sig. Vi kan jo ikke påtage os det med

folkeafstemning eller ikke folkeafstemning, for det har vi ikke noget at gøre med, men vi kan påtage os nu, om vi ønsker at 

skubbe Tyrkiet i en islamistisk retning eller i en europæisk retning. Jeg vælger den europæiske. Og det er derfor, at jeg 

afviser hr. Morten Messerschmidts forslag til vedtagelse og synes, at vores eget er ganske godt og fornuftigt.
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Kl.14:27  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Det har alligevel medført et par bemærkninger, først fra hr. Kamal Qureshi.
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Kl.14:27  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

Tak. Jeg vil godt følge lidt op på udenrigsministerens spor. Jeg har læst i metroXpress i dag, at hvis tyrkerne ikke støtter 

statsministerens kandidatur til posten som NATO's generalsekretær, smadrer de deres chancer for at komme med i EU. 

Så jeg vil egentlig gerne spørge udenrigsministeren: Det kan vel ikke være sådan nogle ting, der skal afgøre det? Det er vel 

demokratiet, og det er vel menneskerettighederne, og det er vel Københavnskriterierne, som er afgørende for, hvorvidt 

Tyrkiet kan komme ind i EU eller ej.

Jeg spørger selvfølgelig lidt polemisk, fordi jeg jo simpelt hen synes, det må forvirre befolkningen, når det indtryk gives, at 

det sådan er alle mulige mærkelige ting, der skal være afgørende for, hvorvidt Tyrkiet kan blive optaget i EU eller ej, altså at

det oven i købet er, hvorvidt de nu kan støtte statsministerens kandidatur til posten som NATO's generalsekretær, og ikke, 

som vi netop her har slået fast flere gange, at det altså er, hvorvidt Tyrkiet kan leve op til Københavnskriterierne, hvorvidt 

Tyrkiet kan leve op til det, der diskuteres om menneskerettigheder og kvinders rettigheder og nogle af de udviklingstrin, 

som flere af partierne her har talt om.
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Kl.14:29  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Udenrigsministeren.
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Kl.14:29  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Det er jeg fuldstændig enig med hr. Qureshi i.
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Kl.14:29  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Søren Krarup.
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Kl.14:29  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg hørte, at udenrigsministeren dumpede hr. Morten Messerschmidt i historie. Ja, nu får jeg lyst til at dumpe 

udenrigsministeren.

Chamberlain var den, der opsøgte Hitler. Hitler ønskede ikke at modtage ham; Hitler var helst fri for det. Hitler var senere 

vred over, at han var blevet forhindret i at få startet krigen på et tidspunkt, hvor han selv ønskede det, fordi Chamberlain løb 

ham på dørene. Og det vil sige, at der heller ikke fra Chamberlains side har været det ringeste håb om, at han kunne ændre

Hitler. Hitler var simpelt hen massiv og ville have den krig for enhver pris. Hitler var totalitær, og det er måske, fordi vi har at 

gøre med et totalitært system i islam, som gør, at Tyrkiet heller ikke er nem at flytte.

Jeg har andetsteds citeret Karen Blixen, der nævner, at skal hun finde en parallel til nazismen - det skriver hun i 1940 - så 

ved hun ikke noget bedre end den unge islamisme, og det er jo, fordi det er to af samme støbning.

Dermed er jo sagt, at enhver tro på, at man kan omvende, at man kan europæisere Tyrkiet som et muslimsk land, i hvilket 

98 pct. er muslimer, er fuldstændig uhistorisk.
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Kl.14:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Udenrigsministeren.
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Kl.14:30  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Altså, nu må jeg lige anfægte hr. Søren Krarups manglende litterære viden. Jeg vil anfægte hr. Søren Krarups manglende 

litterære viden. Karen Blixen skrev desværre nogle meget dårlige artikler, som hr. Søren Krarup nævner, »Breve fra et land i

krig«, hvor hun desværre - hvad der senere er blevet beklaget fra hendes side - kom til at være alt for venlig over for 

Nazityskland. Så hr. Søren Krarup har faktisk ikke fattet ret meget, for det var faktisk venligt ment fra Karen Blixens side. 

Hun har sympati og en vis beundring for den kraft, der ligger i Nazityskland i 1940 i Berlin i »Breve fra et land i krig«. Så 

derfor synes jeg faktisk, det var lidt uheldigt. Så kan vi diskutere udlægningen. Men det er den udlægning, der er den 

almindelige af Blixens »Breve fra et land i krig«. Så det er faktisk stort set misbrug af Karen Blixen.

Hvad Chamberlain angår, var det, hr. Søren Krarup sagde, jo for så vidt fra en diskussion med hr. Morten Messerschmidt. 

For pointen var jo, at hr. Morten Messerschmidt stod og sagde, at jeg stod der og viftede med et blad og troede, at jeg 

havde fået fred med Tyrkiet, som Chamberlain mente, at han havde fået det det Tyskland. Så tag nu den diskussion selv 

med hr. Morten Messerschmidt. For det var hr. Morten Messerschmidt, jeg svarede, og der siger jeg, at hvis der havde 

været 35 kapitler, Hitler skulle opfylde, så havde vi ikke haft anden verdenskrig.
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Kl.14:31  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Søren Krarup.
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Kl.14:31  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg er ked af, at jeg må sige til udenrigsministeren, at han er en dårlig litteraturlæser. De artikler, som Karen Blixen skriver 

i april 1940, og som skulle have været offentliggjort den 10. april 1940, blev det af en eller anden grund ikke. De er 

fremragende, præcise og meget historisk korrekte i deres skildring af nazismen, også i dens parallelitet med islam. Så den

litteraturlæsning holder ikke.

Jeg synes altså, det skal understreges, at når udenrigsministeren i dag taler om at europæisere Tyrkiet, og bl.a. i den, skal

vi sige overtroiske tanke tager til Durban II, så er og bliver det ikke blot en litteraturhistorisk, men også en europæisk-

historisk misforståelse, at man kan omvende et totalitært styre. Det kan man ikke.
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Kl.14:32  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Udenrigsministeren.
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Kl.14:32  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Ja, det er da ellers lykkedes mange steder. Historien stod ikke fast i år 700. Det ved jeg godt islamisternes ekstremister 

ønsker, men den har faktisk bevæget sig siden. Der er mange totalitære regimer, der er blevet demokratiseret. Atatürk, 

som Dansk Folkeparti går så kraftigt ind for, havde ikke noget demokrati. Tyrkiet er altså et land med frie valg.

Vi kan tage andre lande, og for nu at blive i det islamiske område vil jeg sige, at Senegal er anerkendt som et land med frie 

og fair valg, men der er befolkningen altså muslimsk. Tag Indonesien, der er anerkendt som et frit og fair demokrati, og som

har verdens næststørste muslimske befolkning.

Så lad nu være med at forenkle det så meget. Det er slet ikke islam, vi diskuterer i dag, vi diskuterer Tyrkiet. Jeg siger 

bare, at vi vil forhindre et islamistisk Tyrkiet, vi ønsker et europæisk Tyrkiet. Og det er ikke rigtigt, at ting ikke kan forandre 

sig.
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Kl.14:33  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Jeg vil gerne lige bede om, at der bliver lidt ro. Vi er stadig væk i gang med debatten, og det er altså ikke til at høre noget 

som helst. De ærede folketingsmedlemmer kan ikke høre noget. De kan høre, hvad de selv siger, men vi kan ikke høre, 

hvad debatten går ud på. Så der skal altså være ro, så længe debatten er i gang. Værsgo, udenrigsminister.
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Kl.14:34  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Min slutpointe er kun den her, nemlig at totalitære regimer trods alt har forandret sig mange steder i historiens løb, også i 

den islamiske verden. Lad os i stedet for disse forenklinger arbejde for, at vi får demokratiseret og fremmet 

menneskerettighederne - jeg ved godt, at hr. Søren Krarup heller ikke kan lide menneskerettighederne - fremmet f.eks. 

kvindernes vilkår. Straffene for æresdrab er jo steget voldsomt i Tyrkiet i de senere år. Så der er da fremskridt, men der er 

også tilbageskridt, som jeg sagde.

Pressefriheden, som hr. Morten Messerschmidt var inde på, lader da meget tilbage at ønske, så der er jeg enig med hr. 

Morten Messerschmidt. Det eksempel med Darwin er Erdogan måske ikke skyld i, for det er der ikke noget bevis for, men 

det er da i hvert fald en dumhed, der er begået af en redaktør af en eller anden grund.

Så der er da selvfølgelig mangler, og det er forkert at forestille sig, at vi siger, der ikke er mangler. Vi siger, der er mangler, 

men vi siger bare, at de kan udbedres, og er de udbedret, så er vi i en anden situation.

Så vil jeg selvfølgelig godt beklage over for hr. Søren Krarup, for fair skal være fair. Hr. Søren Krarup taler så om en anden 

tekst fra Karen Blixen end den, jeg talte om. Jeg talte om »Breve fra et land i krig«, og det var måske fra 1939, men der var 

hun jo alt for tæt på beundring for Nazityskland. Men jeg beklager, at jeg forvekslede de to år.
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Kl.14:35  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til udenrigsministeren. Så er det hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.14:35  
Kort bemærkning

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand.

Der er grund til at beklage, at det eneste, som udenrigsministeren beklager, er de litterære ordvekslinger med hr. Søren 

Krarup, for efter denne debat burde der sådan set være en del mere at beklage, bl.a. det forhold, at udenrigsministeren 

overhovedet ikke har kredset omkring det reelle problem og det, forespørgslen egentlig handler om, nemlig hvilken 

betydning for Tyrkiets bevægelse, enten i retning mod eller bort fra EU, det har, at man bliver ved med at forhandle.

Udenrigsministeren har fuldstændig set bort fra det forhold, at man i Tyrkiet bruger de stadige krav fra EU’s side som en rød

klud i ansigtet på befolkningen, bruger dem til at skabe en stadig mere ophedet anti-EU-debat, og at Tyrkiet i kraft af den 

udvikling og i kraft af den almindelige islamisering, der pågår for tiden, rent faktisk bevæger sig i en for os, for Tyrkiet selv 

og for hele Europa aldeles uønskelig retning.

Når vi ser på, hvad der sker i øjeblikket i forhold til pressefriheden, i forhold til minoriteters rettigheder, i forhold til 

uddannelsessektoren osv. osv., er det entydigt til fordel for dem, der ønsker et Tyrkiet vendt i mellemøstlig retning, i retning 

mod islam og islamismen. Jeg tror ærlig talt, man må sige, at den udvikling får vi ikke vendt ved at blive spændt for Tyrkiets

vogn, og det er præcis det, der er tale om i øjeblikket.

Udenrigsministeren nævnte tidligere, at han var begejstret over, at Tyrkiet havde udnævnt en ny forhandler, nemlig Egemen 

Bagis. Men sagen er, at Egemen Bagis er en af stifterne af AK-partiet, hvortil Erdogan selv hører, og tidligere var medlem af

Refah Partisi, der fik sit program kendt i strid med hele det demokratiske udgangspunkt for staten Tyrkiet, en dom, der blev

bekræftet som værende i overensstemmelse med menneskerettighederne, fordi netop det at gå ind for en islamisk totalitær

stat er i strid med menneskerettighederne. Denne mand har sammen med Erdogan og Gül nu skabt et nyt parti, nemlig 

AK-partiet, som vinder stadig større sejre, og det er jo dette problem, vi burde forholde os til: Islamisterne vinder frem, og 

de, som ønsker demokratiet og ønsker den fredelige udvikling, gør det ikke, men går derimod tilbage.

Jeg tror ikke, og Dansk Folkeparti tror ikke på, at vi kan skabe en forening mellem EU og Tyrkiet ved til stadighed at sætte 

de modsætninger over for hinanden; ved hele tiden at skulle fortælle tyrkerne, hvad der er forkert, hvad der er galt, og hvad 

det er, de ikke kan finde ud af, fordi de altså kommer fra et så fundamentalt anderledes udgangspunkt end vi andre.

Det er fuldstændig rigtigt, når udenrigsministeren siger, at der f.eks. også har været alkoholforbud i den danske historie. 

Men det var jo med en helt anden motivation, en helt anden historisk baggrund. Alt imens det, vi taler om her, er et politisk 

ønske om at inkorporere religion i politik, havde det, udenrigsministeren talte om med Kaj Munk og Vedersø, jo en helt 

anden sammenhæng. Det handlede om mindre, religiøse grupper, hvor man ikke indblandede det politiske som sådan.

Det samme kan gøre sig gældende med hensyn til hovedtørklædeforbuddet, og her er det jo rigtigt, at domstolene reddede 

ophævelsen af forbuddet fra at blive gennemført. Men det fritager jo ikke regeringen for at have det samme ønske. AK-

regeringen ønskede at ophæve forbuddet, og AK-regeringen ønskede tidligere at gøre det til en straffelovovertrædelse at 

være utro osv.

Alle disse ting blev selvfølgelig ikke gennemført, fordi forfatningen stadig forsvarer de demokratiske og sekulære principper, 

og det er jo fremragende eksempler på, hvad det er for en regering, vi har med at gøre; hvad det er for en regering, EU og 

udenrigsministeren forhandler med. Det er ikke en regering, der vil demokratiet, det er en regering, der vil islamisternes 

linje.

Det er derfor, man kun kan gøre én ting, hvis man vil forbrødring mellem EU og Tyrkiet. Det er at høre op med at forsøge det

umulige, nemlig foreningen af de uforenelige størrelser, og sige til tyrkerne: Vi skal være venner, vi skal være kollegaer og 

samarbejdspartnere i de organer, hvor det fungerer - NATO, Europarådet, OSCE osv., som udenrigsministeren selv har 

nævnt - men ikke i EU, der er så forpligtende, og hvor det ganske enkelt ikke kan lade sig gøre. 
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Kl.14:39  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren.

Der er ikke flere, der har bedt om ordet. Derfor kan vi begynde afstemningen, og det ser ud til, at alle, der skal stemme, er 

kommet til stede.
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Kl.14:40  
Kort bemærkning

Afstemning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der stemmes om forslag til vedtagelse nr. V 49 af Michael Aastrup Jensen (V), Yildiz Akdogan (S), Hanne Agersnap (SF), 

Helle Sjelle (KF), Niels Helveg Petersen (RV) og Villum Christensen (LA), og der kan stemmes.

Afstemningen slutter.

For stemte: 89 (V, S, SF, KF, RV og LA), imod stemte: 18 (DF og EL), hverken for eller imod stemte: 0.

Hermed er forslaget vedtaget.

Herefter er forslag til vedtagelse nr. V 48 af Morten Messerschmidt (DF) bortfaldet.

Hermed er forespørgslen afsluttet.
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Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.14:03  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg skal bare forstå det helt rigtigt. Når AKP, altså regeringspartiet, får dom fra den tyrkiske forfatningsdomstol for at være 

islamistisk, og når dette islamistiske parti, som altså indskrænker minoriteters rettigheder, indskrænker kvinders 

rettigheder, sætter begrænsninger i næringsdrivendes mulighed for f.eks. at sælge alkohol osv. og altså gennemfører et 

islamisk program, får stadig større opbakning i befolkningen, er det en god, sund og demokratisk udvikling?
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Kl.14:03  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:03  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Det har jeg ikke sagt noget som helst om. Men det, som jeg mener man skal lægge mærke til, er, at oppositionen til 

regeringspartiet jo er en meget splittet opposition, som består af mange forskellige grupper. Den består af kemalister, den 

består også af meget konservative islamistiske kredse, som er imod den modernisering, der rent faktisk sker i det tyrkiske 

samfund i dag. Så styrken for regeringspartiet er ikke først og fremmest, at det er et parti, der er islamisk og bekender sig 

til det, men at det også er et parti, der forsøger at modernisere Tyrkiet.
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Kl.14:04  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe.
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Kl.14:04  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Hr. Niels Helveg Petersen finder mig historieløs, fordi jeg sagde, at historien går ufattelig langsomt. Nu er der jo forskel på 

historie og historie.

Der er jo krusningerne på vandoverfladen. Alt det, hr. Niels Helveg Petersen ser i dagens tv-avis, og det, han hører, når han 

går hen til frisøren for at blive klippet, er krusningerne. Så er der de store, store langsomme bevægelser. Jeg nævnte som 

eksempel, at Muhammed er halvandet tusind år gammel, at islam stort set ikke har bevæget sig, siden islam er noget af 

det mest ubevægelige, der findes. Dog kom der så et tilbageslag i Tyrkiet i 1920'erne under Kemal Atatürk.

Nu er det så igen på vej den anden vej, hvilket vel i og for sig kun er et vidnesbyrd om, at Kemal Atatürks reformer egentlig 

ikke var noget, der havde folkesjælen med sig. Man kan ikke, som han troede, sådan rive sjælen ud af et folk, og det viser 

sig altså nu. Så nu bevæger det sig i den urgamle retning. Det var den historie, den store historie, den gamle historie, den 

langsomme historie, der går så tilpas sindigt.
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Kl.14:06  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:06  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg takker så for erkendelsen af, at udviklingen i Europa omkring udvidelsen af EU og NATO siden 1990 altså er gået 

meget hurtigt. Det er vi så enige om, sådan må jeg forstå indlægget. Hvad de lange bevægelser angår, tror jeg, at det, der 

sker i Tyrkiet i dag, ikke mindst på det økonomiske område, hvor der er en meget stærk modernisering i gang, er noget af 

det, der flytter Tyrkiet og flytter opfattelserne i Tyrkiet. Det er min vurdering.
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Kl.14:06  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.14:06  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jeg begriber det simpelt hen ikke. Hvad er det for nogen opfattelser i Tyrkiet, der flytter sig i en i hr. Niels Helvegs øjne 

ønskelig retning? Har hr. Niels Helveg ikke opdaget, at Tyrkiet er undervejs til, i endnu højere grad end det nogen sinde har 

været, at blive en islamisk betonstat. Må jeg stille det spørgsmål, som jeg stillede til hr. Michael Aastrup Jensen: Hvad er 

det for en tidshorisont, hr. Niels Helveg arbejder med? Er det i løbet af 30, 100, 200, 300 år, at der er mulighed for, at 

Tyrkiet opfylder Københavnskriterierne?
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Kl.14:07  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Jeg skal lige gøre hr. Jesper Langballe opmærksom på, at når man tiltaler ordføreren, er det med ordføreren eller hr. Niels 

Helveg Petersen. Man skal bruge hele navnet og ikke kun for- og mellemnavn. (Jesper Langballe (DF): Tak for det). 

Ordføreren.
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Kl.14:08  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Tak hr. formand. Jeg skulle lige huske, hvad der egentlig blev spurgt om, og nu tror jeg, at jeg har det.

Jeg mener, at der sker store forandringer i Tyrkiet, og har været slået af, hvor store forandringer der faktisk sker. Det er et 

samfund under modernisering, og forestillingen om, at al islam er ens, er efter min mening forkert. Der er en afgrund til 

forskel på den demokratiske regering, vi har i Tyrkiet, og så præsteskabet i Iran f.eks. Selv om de ligger i nærheden af 

hinanden og de begge er muslimske lande, er der jo kæmpe, kæmpe forskel. Det tåler ikke sammenligning, og derfor bør 

man nuancere sin vurdering af disse forhold.
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Kl.14:09  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ja tak, og så er der en kort bemærkning fra hr. Søren Krarup.
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Kl.14:09  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg vil godt knytte noget til det, som hr. Niels Helveg Petersen sagde til sidst til hr. Jesper Langballe, hvor han sagde, at 

der er en afgrund til forskel inden for islam i forskellige lande. Så får jeg lyst til at gentage det spørgsmål, jeg stillede 

Radikal Ungdom i søndags, hvor jeg havde fornøjelsen at diskutere med hr. Morten Helveg Petersen om dansk 

forsvarspolitik. Til et spørgsmål fra Radikal Ungdom vedrørende muligheden for at skabe et demokrati i Afghanistan, spurgte

jeg netop - jeg har nævnt det tidligere i dag - om der findes noget muslimsk demokrati i verden? 
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Kl.14:09  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:10  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg tror ikke, der findes et demokrati i et muslimsk land, som jeg sådan uden videre ville kalde demokratisk. Det mener jeg

ikke. Men jeg tror, at man er nødt til samtidig at sige, at når tyrkerne går til valg, er det demokratiske valg. Det en 

demokratisk proces, der fører til udpegelsen af deres regering.

Men så er der jo en række træk i det tyrkiske samfund, som jeg er kritisk over for. Jeg er i øvrigt også meget kritisk over for

den massive og helt overdrevent store militære tilstedeværelse, tyrkerne har på det nordlige Cypern. Det er der ingen grund 

til ikke at være kritisk over for, så det er ikke, fordi der ikke er kritikpunkter, men man må erkende, at der holdes valg, som 

er demokratiske, og der udpeges en regering, som er i overensstemmelse med valgets resultat.
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Kl.14:10  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Søren Krarup.
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Kl.14:10  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Det helt elementære er jo, at der ikke kan være demokrati, hvor der er en hellig lov, som omstøder folkets beslutninger. Og 

sådan er det i islam. Nu forlanger jeg ikke, at hr. Niels Helveg Petersen skal have dybt kendskab til kirkehistorie, til teologi,

men det er faktisk det, der er kernen i sagen. Der er ikke mulighed for et demokrati, hvor de hellige love skal bestemme og 

det er præsterne, der giver loven.

Men jeg vil godt stille hr. Niels Helveg Petersen et spørgsmål. Han nævnede før, at det i Tyrkiet er spørgsmålet om 

fremskridt eller tilbagegang. Hvis det er sådan, at demokratiet går frem, det vil sige, at folkets flertal får sin vilje, så bliver 

landet jo totalt islamisk, for 98 pct. af tyrkerne er muslimer. Hvis det bliver sådan, at militærdiktaturet beholder magten, 

undertrykkes befolkningen, men så får man måske lidt mere i retning af det, man kalder en sekulær stat. Hvad er egentlig 

fremskridt for demokratiet? Er det et fremskridt for demokratiet, at de 98 pct. undertrykkes, og hr. Erdogans døtre må 

sendes til USA for at kunne bære tørklæde under deres uddannelse, eller er det et fremskridt for demokratiet, at 

militærdiktaturet hersker?
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Kl.14:12  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.

  

120

Kl.14:12  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Den grundlæggende præmis for spørgsmålet forstår jeg ikke og anerkender jeg ikke. De love, der gælder i Tyrkiet, er de 

love, der vedtages af et demokratisk valgt parlament, som har en regering, som er i overensstemmelse med parlamentets 

flertal. Sådan bliver lovgivning til i Tyrkiet, og det er jo netop også derfor, at det giver mening for vestlige regeringer at lægge 

pres på den tyrkiske regering for at opfylde Københavnskriterierne og for at gøre fremskridt i demokratisk henseende.
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Kl.14:12  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Næste ordfører er hr. Per Clausen fra Enhedslisten.
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Kl.14:13  
Ordfører

(Ordfører)

Per Clausen (EL):

På mange områder er den her debat jo i grunden forholdsvis enkel, selv om man ikke skulle tro det, når man hører den. 

Man kunne vel opsummere det meget kort: Tyrkiet er et land som alle andre. Tyrkiet skal leve op til de krav om 

menneskerettigheder og demokrati, som alle andre lande skal leve op til, for at blive medlem af EU. I den forbindelse er det 

jo vigtigt, at det er det tyrkiske folk, der bestemmer, og at den endelige beslutning om, hvorvidt Tyrkiet skal være fuldgyldigt

medlem af EU, træffes af det tyrkiske folk på en demokratisk måde.

Enhedslisten har den opfattelse, at det bør ske efter en folkeafstemning i Tyrkiet. Det bestemmer vi ikke, men det er det 

synspunkt, vi har. Det er jo ikke, fordi Enhedslisten kan anbefale Tyrkiet at blive medlem af EU. Jeg har meget svært ved at

anbefale et medlemskab af en institution, en klub, som jeg selv og Enhedslisten opfatter som værende ekstremt 

udemokratisk, og en institution, som fungerer alt for meget på pengenes og de store selskabers præmisser. Men det er 

hverken Enhedslisten eller Folketingets flertal, som bør afgøre, om Tyrkiet kan blive medlem af EU. Det, vi kan gøre, er at 

opstille de kriterier, der skal opfyldes. Hvis de opfyldes og Tyrkiet selv på demokratisk vis bestemmer det, skal Tyrkiet 

selvfølgelig kunne være medlem af EU, fordi Tyrkiet er et land som alle andre lande.

Det ændrer selvfølgelig ikke noget ved, at Tyrkiet også er et helt specielt land. Det er et land, som har nogle særlige 

karaktertræk, ligesom alle andre lande har. Derfor er der stadig væk en række grunde til, at Enhedslisten ikke mener, at 

Tyrkiet, hvad enten de måtte ønske det eller ikke ønske det, har mulighed for at blive optaget i EU. Der er to vigtige ting, 

som vi vil fremhæve. Det første er menneskerettighedsspørgsmålet, herunder selvfølgelig undertrykkelsen af kurderne, men 

også menneskerettighedsspørgsmål på en lang række andre områder. Der er tilstandene i Tyrkiet ikke tilfredsstillende. 

Som Socialdemokraternes ordfører ganske rigtigt påpegede, er der sket store og væsentlige fremskridt i forhold til den 

kurdiske befolkning, og der tegner sig nu et billede af, at der måske kan indgås en fredsaftale mellem repræsentanter fra 

den kurdiske befolkning og Tyrkiet til glæde og gavn for såvel den tyrkiske befolkning som den kurdiske befolkning. På 

trods af at der måske tegner sig sådan et billede, ændrer det ikke noget ved, at vi skal fastholde vores kritik af den måde, 

Tyrkiet fortsat undertrykker kurdere og det kurdiske folk på. Men her er der sket fremskridt.

Det andet, som Enhedslisten også lagde meget vægt på, da vi diskuterede det her i Folketingssalen sidste gang, var den 

tyrkiske hærs mulighed for at sætte demokratiet ud af kraft. Også her må vi konstatere, at der er sket fremskridt. Fra at 

den tyrkiske hær sådan pr. definition havde mulighed for at gå ind og træffe afgørelser om, hvorvidt noget var i 

overensstemmelse med folkeånden, og om, hvad der var den sande sekulære tyrkiske interesse, kan vi jo i dag konstatere,

at der faktisk er sket fremskridt i demokratisk retning.

Det fører os så til den debat, som Dansk Folkeparti helst vil føre, og som de gør ud fra det noget indskrænkede og 

endimensionelle historiesyn, de har, nemlig at der er konflikten mellem islam og islamisterne på den ene side og alle andre

på den anden side. Derfor bliver det det spørgsmål, der bliver rejst, og i den forbindelse vil vi fra Enhedslistens side gerne 

sige, at vi jo går ind for adskillelse mellem stat og religion - også i Danmark - og vi går ind for, at politik skal ske i en 

sekulær fase, men det har jo aldrig været det, der har været kriteriet for at blive medlem af EU. Den socialdemokratiske 

ordfører nævnte jo på eksemplarisk vis, hvordan Irland ikke ville have haft en chance ud fra de kriterier.

De, der kan huske historien, vil jo også vide, at hr. Søren Krarup, inden han opdagede muslimerne, førte lange kampe mod 

den katolske kirkes indflydelse i Europa og så EU som papisternes, altså pavens, redskab til at undertrykke den lutherske 

kristendom og den sande danskhed, så han var opmærksom på den katolske fare dengang. Men pointen er, at det aldrig 

har været det, der har været kriteriet. Derfor er kriteriet, at vi skal sikre, at demokratiets spilleregler overholdes, at 

menneskerettighederne sikres, og at der ikke er nogen, som bruger undertrykkende metoder til at sikre noget, vi hævder er 

godt.

Enhedslisten er ikke et øjeblik i tvivl om, at det er bedre, at det tyrkiske folk selv træffer beslutninger om, hvordan de skal 

indrette deres land, end at det er den tyrkiske hær, der beslutter det. Enhedslisten er derfor heller ikke i tvivl om, at den 

udemokratiske forfatning, som man fik i Tyrkiet i 1982, og som man er i færd med at afvikle, og som åbenbart fører til den 

paradoksale situation, at et parti, som har stor opbakning i befolkningen, er i strid med grundloven, måske mere er et 

udtryk for, at man har haft en udemokratisk grundlov, end det er udtryk for noget som helst andet.

Så Enhedslistens udgangspunkt er altså, at denne sag skal behandles, som når et hvilken som helst andet land ønsker at 

blive optaget i EU. Derfor kan vi ikke stemme for det forslag, som flertallet har fremsat, fordi man her indfører en særlig 

bestemmelse, som er målrettet på Tyrkiet, nemlig den, at det også skal passe ind i EU's kram, hvis man skal have Tyrkiet 

med ind, og det kan vi ikke støtte. Så vi vil stemme imod det forslag til vedtagelse. Vi ville, hvis det skulle ske, også 

stemme imod det forslag til vedtagelse, der er kommet fra Dansk Folkeparti.
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Kl.14:18  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er vi nået til, at udenrigsministeren har mulighed for at forklare, hvad udenrigsministeren mener om det her forslag.
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Kl.14:19  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Nej, det er ikke rigtigt, hr. formand. Jeg har allerede sagt, hvad jeg mener om det. Det skete før frokost. (Den fg. formand 

(Bent Bøgsted: Det er så i orden). Udenrigsministeren har nu mulighed for at svare på og komme med bemærkninger til 

nogle af de ting, der er sagt i dag. Tak, hr. formand, fordi jeg må det. Jeg ved godt, der har været lidt uro, som vi alle 

beklager.

Jeg vil naturligvis tage fat i det, hr. Morten Messerschmidt sagde. Ellers ville han også blive ked af det, for det er hr. Morten 

Messerschmidts dag, og jeg ønsker hr. Morten Messerschmidt tillykke med, at han har afleveret sit speciale. Så må vi 

håbe, at det bliver anerkendt og godkendt. Det er jo så det, det drejer sig om.

Men hans speciale i dag har jeg i hvert fald ikke godkendt. Han startede jo med historisk fusk, som han var dumpet på, hvis

han havde været historiker. Det er han jo så ikke, han er jurist, og de skal ikke nødvendigvis kunne historien. Hr. Morten 

Messerschmidt startede med Chamberlain og sammenlignede mig med Chamberlain - og det var selvfølgelig ikke venligt 

ment, det var faktisk meget uvenligt ment - og sagde, at mit forhold til Tyrkiet skulle være lige så naivt som Chamberlains 

forhold til Hitler. Men jeg vil sige til hr. Morten Messerschmidt, at hvis der nu havde været stillet krav om, at Hitler skulle 

opfylde 35 kapitler, før man kunne tale mere med ham, så tror jeg ikke, der var kommet nogen anden verdenskrig. Derfor 

var det ikke noget særlig godt billede, for vi har fået EU i mellemtiden, som har været den store fredsskaber i Europa, og 

det vil sige, at det havde været rigtig, rigtig godt, hvis Chamberlain havde stillet krav om 35 kapitler. Det gjorde han ikke, vi 

havde ikke EU, men vi stiller krav om 35 kapitler.

Så jeg synes, at det var et meget, meget dårligt billede, som til gengæld viser, hvad hr. Morten Messerschmidt jo ikke var 

interesseret i at vise, nemlig at EU har en meget stor betydning for fredsskabelsen, stabiliteten og den demokratiske 

udvikling i Europa. Og på den måde kom hr. Messerschmidt så til at dumpe i historie, mens jeg fik anledning til at forklare, 

at de 35 kapitler, som Tyrkiet skal opfylde, jo vil bringe os uden for en sådan situation og sammenligning, som hr. Morten 

Messerschmidt uvenligt kom med.

Så kom hr. Morten Messerschmidt også med en masse påstande, og jeg vil ikke tage fat i dem alle sammen, men bare 

gøre opmærksom på - som jeg også før har sagt til hr. Morten Messerschmidt, og vi har også haft den debat før, men det 

har han åbenbart glemt, og derfor vil jeg godt hjælpe hr. Morten Messerschmidt igen, for jeg vil altid gerne hjælpe en 

begavet ung mand til at blive endnu mere begavet - at hovedtørklædeforbuddet ikke blev indført af Atatürk. Så vidt jeg 

husker, blev det faktisk indført af generalerne i 1970'erne, og domstolene har altså fastholdt det.

Det er jo ret vigtigt, at domstolene har fastholdt det, og det viser også magtens tredeling. Når et politisk parti går ind for 

noget andet og får vedtaget noget, som domstolene så siger ikke er i overensstemmelse med forfatningen, har vi jo faktisk 

noget af det, vi prøver at belære verden om, nemlig magtens tredeling og den uafhængige retsinstans. Og jeg ved, at hr. 

Morten Messerschmidt som jurist jo må være meget optaget af magtens tredeling og præcis også domstolenes 

uafhængighed. Og det viste denne sag jo. Et politisk parti har jo lov til at arbejde for sit program, men så er det altså 

afgørende, at man har en domstol, som kan sige: Ja, det er godt nok, men det er i modstrid med forfatningen - og som så 

kan ophæve det, som måtte være blevet vedtaget politisk. Så det synes jeg også var meget godt lige at få præciseret over 

for hr. Morten Messerschmidt.

Så bliver der også pludselig brugt det, at nogle regioner og nogle områder i Tyrkiet har indført alkoholforbud. Jo, men da jeg 

i 1960'erne holdt sommerferie i Vestjylland, var der faktisk alkoholforbud i flere af kommunerne, og det, man solgte på 

kroen, var varme pølser og varm kaffe. Men det betød jo ikke, at kommunerne i Vestjylland var islamistiske; de var 

indremissionske. Kaj Munk, som jeg ved hr. Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti jo selvfølgelig respekterer højt, var

meget imod, at der skulle indføres alkohol i Vedersø. Så det behøver jo altså ikke nødvendigvis være islamistisk. Og noget,

man selv kan vedtage i de forskellige regioner og kommuner, er jo altså, hvilket forhold man vil have til alkohol - sådan som 

man har kunnet i Danmark.

Jeg vil godt lige forholde mig til det med folkeafstemning, som skal være det store shownummer. Det er jeg helt sikker på 

at det bliver her bagefter, og hr. Martin Henriksen skal nok hjælpe med det. Uanset hvad de herrer mener, er der ikke ret 

mange af dem, der kommer til at trykke på knappen, når man skal afgøre, om Tyrkiet skal være medlem af EU eller ej. Hr. 

Morten Messerschmidt kan være vendt tilbage fra Europa-Parlamentet, det er der mulighed for, men der er ikke ret mange, 

der sidder her i salen, der vil have mulighed for det. Derfor er det egentlig ret ligegyldigt, hvad folketingsmedlemmerne her i 

salen mener, med hensyn til om der skal være folkeafstemning eller ej, og hvilke løfter de giver, for de kommer ikke til at 

afgøre det. Det gør det Folketing, der sidder og skal tage stilling til, om Tyrkiet kan blive medlem af EU, og det Folketing 

sidder mange folketingsvalg ude i fremtiden. Derfor er det en fuldstændig gratis omgang. Hvis man lover folkeafstemning, er 

der ingen, der siger, at det bliver holdt af de politikere, der sidder om 20 år; hvis man siger nej til folkeafstemning, er det 

overhovedet ikke sikkert, at de politikere, der sidder om 20 år, ikke indfører folkeafstemning. Så det er en fuldstændig gratis

omgang.

Så vil jeg sige principielt, at Tyrkiet jo i alle sammenhænge er blevet accepteret som et europæisk land, og det kan man 

diskutere geografisk osv., men det er de accepteret som. De er medlemmer af Europarådet, de er medlemmer af alle 

europæiske forsamlinger. Så den diskussion er jo taget for lang tid siden. Det var også tilbage i 1960'erne, at man 

accepterede, at Tyrkiet kunne blive medlem af EU. Så har der været forskellige faser, og så kom så beslutningen i 1962 

om, at man without delay, altså uden forsinkelse, skulle optage forhandlingerne med dem.

Men de er ikke kommet ret langt. Der er 35 kapitler, og man har nået et eller to, otte er frosset ned på grund af 

Ankaraprotokollen, som vi har diskuteret tidligere i dag, så det er altså en lang proces, som kræver, at Tyrkiet lever op til 

alle de betingelser, vi har i EU, for et demokratisk samfund med magtens tredeling og en social markedsøkonomi. Alt det 

skal opfyldes.

Jeg vil godt sige til Dansk Folkeparti, at jeg til fulde respekterer alle Dansk Folkepartis indvendinger. Det gør vi alle 

sammen. Der er meget at indvende. Men pointen er jo bare, at de indvendinger er vi enige om, og hvis Tyrkiet får rettet sig 

på alle disse områder, som der er tale om, så opfylder de jo betingelserne for at blive et europæisk land og for at blive 

medlemmer af EU, hvis EU - og det er ikke noget nyt krav, som Enhedslisten sagde, i forbindelse med Tyrkiet - er i stand 

til at optage. Det gælder hele udvidelsesfeltet. Der kan ikke blive optaget nogen i EU i fremtiden. Vi vurderede det i øvrigt 

også i forbindelse med 2002- og 2004-udvidelsen. Der blev der jo også lavet en vurdering af, om EU ville kunne kapere så 

mange nye medlemmer.

Så derfor kan Enhedslisten såmænd godt stemme for forslaget, for det er ikke et forslag til vedtagelse specielt møntet på 

Tyrkiet, medmindre jeg har misforstået hr. Per Clausen. Det er ikke specielt møntet på Tyrkiet, det er møntet på, at EU 

selvfølgelig også skal være i stand til at optage. Jeg har før brugt billedet i Folketingssalen, at det jo ikke kan nytte noget, 

at man har en redningsbåd, hvis den er fyldt, og der så kommer ti andre og springer i redningsbåden for at blive reddet, 

hvorefter båden synker, således at alle går ned.

Det er det, der har været tale om, nemlig at EU også skal være stand til at holde båden flydende og ikke pludselig komme 

en situation, hvor båden kæntrer og går ned, fordi der kommer for mange i, som man ikke kan ro med om bord.

Så til sidst det geostrategiske - og det har jeg også sagt mange gange: Hvis Tyrkiet vælger den europæiske vej, er der 

altså et nyt Tyrkiet til den tid. Så er Europa er blevet styrket - det kan vi også se med udvidelsen med de 12 - så er EU 

blevet væsentligt styrket, og der er kommet større stabilitet i Europa. Og med hensyn til risikoen for islamisme, som hr. 

Søren Krarup, tror jeg det var, jo har helt ret i eksisterer - vi er jo slet ikke uenige om, at den eksisterer - vil jeg da hellere 

sige: Lad os nu få fjernet risikoen for islamisme og få en kraftigere europæisering, for hvis vi skal se geostrategisk på det, 

og det betyder altså at se på, hvordan den politiske sikkerhedsmæssige strategi kan være i fremtiden, hvordan den 

strategiske situation kan være i fremtiden, vil jeg da meget hellere have et europæisk Tyrkiet end et islamistisk Tyrkiet.

Skal jeg så nu vælge at skubbe Tyrkiet fra mig og så sige, at vi alligevel har opgivet de her islamister? Ja, så har vi da ikke 

fået styrket Europa. Eller skal vi hellere gå den modsatte vej og sige: Jamen når tyrkerne selv siden Atatürk har ønsket at 

komme tættere til Europa og ønsker at opfylde alle betingelserne, er det så ikke bedre, at vi, den dag de gør det, har fået 

dem europæiserede i stedet for at have fået dem islamiserede?

Det er da et ansvar over for kommende generationer, som dette Folketing kan påtage sig. Vi kan jo ikke påtage os det med

folkeafstemning eller ikke folkeafstemning, for det har vi ikke noget at gøre med, men vi kan påtage os nu, om vi ønsker at 

skubbe Tyrkiet i en islamistisk retning eller i en europæisk retning. Jeg vælger den europæiske. Og det er derfor, at jeg 

afviser hr. Morten Messerschmidts forslag til vedtagelse og synes, at vores eget er ganske godt og fornuftigt.
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Kl.14:27  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Det har alligevel medført et par bemærkninger, først fra hr. Kamal Qureshi.
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Kl.14:27  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

Tak. Jeg vil godt følge lidt op på udenrigsministerens spor. Jeg har læst i metroXpress i dag, at hvis tyrkerne ikke støtter 

statsministerens kandidatur til posten som NATO's generalsekretær, smadrer de deres chancer for at komme med i EU. 

Så jeg vil egentlig gerne spørge udenrigsministeren: Det kan vel ikke være sådan nogle ting, der skal afgøre det? Det er vel 

demokratiet, og det er vel menneskerettighederne, og det er vel Københavnskriterierne, som er afgørende for, hvorvidt 

Tyrkiet kan komme ind i EU eller ej.

Jeg spørger selvfølgelig lidt polemisk, fordi jeg jo simpelt hen synes, det må forvirre befolkningen, når det indtryk gives, at 

det sådan er alle mulige mærkelige ting, der skal være afgørende for, hvorvidt Tyrkiet kan blive optaget i EU eller ej, altså at

det oven i købet er, hvorvidt de nu kan støtte statsministerens kandidatur til posten som NATO's generalsekretær, og ikke, 

som vi netop her har slået fast flere gange, at det altså er, hvorvidt Tyrkiet kan leve op til Københavnskriterierne, hvorvidt 

Tyrkiet kan leve op til det, der diskuteres om menneskerettigheder og kvinders rettigheder og nogle af de udviklingstrin, 

som flere af partierne her har talt om.
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Kl.14:29  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Udenrigsministeren.
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Kl.14:29  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Det er jeg fuldstændig enig med hr. Qureshi i.
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Kl.14:29  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Søren Krarup.
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Kl.14:29  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg hørte, at udenrigsministeren dumpede hr. Morten Messerschmidt i historie. Ja, nu får jeg lyst til at dumpe 

udenrigsministeren.

Chamberlain var den, der opsøgte Hitler. Hitler ønskede ikke at modtage ham; Hitler var helst fri for det. Hitler var senere 

vred over, at han var blevet forhindret i at få startet krigen på et tidspunkt, hvor han selv ønskede det, fordi Chamberlain løb 

ham på dørene. Og det vil sige, at der heller ikke fra Chamberlains side har været det ringeste håb om, at han kunne ændre

Hitler. Hitler var simpelt hen massiv og ville have den krig for enhver pris. Hitler var totalitær, og det er måske, fordi vi har at 

gøre med et totalitært system i islam, som gør, at Tyrkiet heller ikke er nem at flytte.

Jeg har andetsteds citeret Karen Blixen, der nævner, at skal hun finde en parallel til nazismen - det skriver hun i 1940 - så 

ved hun ikke noget bedre end den unge islamisme, og det er jo, fordi det er to af samme støbning.

Dermed er jo sagt, at enhver tro på, at man kan omvende, at man kan europæisere Tyrkiet som et muslimsk land, i hvilket 

98 pct. er muslimer, er fuldstændig uhistorisk.
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Kl.14:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Udenrigsministeren.
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Kl.14:30  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Altså, nu må jeg lige anfægte hr. Søren Krarups manglende litterære viden. Jeg vil anfægte hr. Søren Krarups manglende 

litterære viden. Karen Blixen skrev desværre nogle meget dårlige artikler, som hr. Søren Krarup nævner, »Breve fra et land i

krig«, hvor hun desværre - hvad der senere er blevet beklaget fra hendes side - kom til at være alt for venlig over for 

Nazityskland. Så hr. Søren Krarup har faktisk ikke fattet ret meget, for det var faktisk venligt ment fra Karen Blixens side. 

Hun har sympati og en vis beundring for den kraft, der ligger i Nazityskland i 1940 i Berlin i »Breve fra et land i krig«. Så 

derfor synes jeg faktisk, det var lidt uheldigt. Så kan vi diskutere udlægningen. Men det er den udlægning, der er den 

almindelige af Blixens »Breve fra et land i krig«. Så det er faktisk stort set misbrug af Karen Blixen.

Hvad Chamberlain angår, var det, hr. Søren Krarup sagde, jo for så vidt fra en diskussion med hr. Morten Messerschmidt. 

For pointen var jo, at hr. Morten Messerschmidt stod og sagde, at jeg stod der og viftede med et blad og troede, at jeg 

havde fået fred med Tyrkiet, som Chamberlain mente, at han havde fået det det Tyskland. Så tag nu den diskussion selv 

med hr. Morten Messerschmidt. For det var hr. Morten Messerschmidt, jeg svarede, og der siger jeg, at hvis der havde 

været 35 kapitler, Hitler skulle opfylde, så havde vi ikke haft anden verdenskrig.
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Kl.14:31  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Søren Krarup.
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Kl.14:31  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg er ked af, at jeg må sige til udenrigsministeren, at han er en dårlig litteraturlæser. De artikler, som Karen Blixen skriver 

i april 1940, og som skulle have været offentliggjort den 10. april 1940, blev det af en eller anden grund ikke. De er 

fremragende, præcise og meget historisk korrekte i deres skildring af nazismen, også i dens parallelitet med islam. Så den

litteraturlæsning holder ikke.

Jeg synes altså, det skal understreges, at når udenrigsministeren i dag taler om at europæisere Tyrkiet, og bl.a. i den, skal

vi sige overtroiske tanke tager til Durban II, så er og bliver det ikke blot en litteraturhistorisk, men også en europæisk-

historisk misforståelse, at man kan omvende et totalitært styre. Det kan man ikke.
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Kl.14:32  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Udenrigsministeren.
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Kl.14:32  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Ja, det er da ellers lykkedes mange steder. Historien stod ikke fast i år 700. Det ved jeg godt islamisternes ekstremister 

ønsker, men den har faktisk bevæget sig siden. Der er mange totalitære regimer, der er blevet demokratiseret. Atatürk, 

som Dansk Folkeparti går så kraftigt ind for, havde ikke noget demokrati. Tyrkiet er altså et land med frie valg.

Vi kan tage andre lande, og for nu at blive i det islamiske område vil jeg sige, at Senegal er anerkendt som et land med frie 

og fair valg, men der er befolkningen altså muslimsk. Tag Indonesien, der er anerkendt som et frit og fair demokrati, og som

har verdens næststørste muslimske befolkning.

Så lad nu være med at forenkle det så meget. Det er slet ikke islam, vi diskuterer i dag, vi diskuterer Tyrkiet. Jeg siger 

bare, at vi vil forhindre et islamistisk Tyrkiet, vi ønsker et europæisk Tyrkiet. Og det er ikke rigtigt, at ting ikke kan forandre 

sig.
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Kl.14:33  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Jeg vil gerne lige bede om, at der bliver lidt ro. Vi er stadig væk i gang med debatten, og det er altså ikke til at høre noget 

som helst. De ærede folketingsmedlemmer kan ikke høre noget. De kan høre, hvad de selv siger, men vi kan ikke høre, 

hvad debatten går ud på. Så der skal altså være ro, så længe debatten er i gang. Værsgo, udenrigsminister.
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Kl.14:34  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Min slutpointe er kun den her, nemlig at totalitære regimer trods alt har forandret sig mange steder i historiens løb, også i 

den islamiske verden. Lad os i stedet for disse forenklinger arbejde for, at vi får demokratiseret og fremmet 

menneskerettighederne - jeg ved godt, at hr. Søren Krarup heller ikke kan lide menneskerettighederne - fremmet f.eks. 

kvindernes vilkår. Straffene for æresdrab er jo steget voldsomt i Tyrkiet i de senere år. Så der er da fremskridt, men der er 

også tilbageskridt, som jeg sagde.

Pressefriheden, som hr. Morten Messerschmidt var inde på, lader da meget tilbage at ønske, så der er jeg enig med hr. 

Morten Messerschmidt. Det eksempel med Darwin er Erdogan måske ikke skyld i, for det er der ikke noget bevis for, men 

det er da i hvert fald en dumhed, der er begået af en redaktør af en eller anden grund.

Så der er da selvfølgelig mangler, og det er forkert at forestille sig, at vi siger, der ikke er mangler. Vi siger, der er mangler, 

men vi siger bare, at de kan udbedres, og er de udbedret, så er vi i en anden situation.

Så vil jeg selvfølgelig godt beklage over for hr. Søren Krarup, for fair skal være fair. Hr. Søren Krarup taler så om en anden 

tekst fra Karen Blixen end den, jeg talte om. Jeg talte om »Breve fra et land i krig«, og det var måske fra 1939, men der var 

hun jo alt for tæt på beundring for Nazityskland. Men jeg beklager, at jeg forvekslede de to år.
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Kl.14:35  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til udenrigsministeren. Så er det hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.14:35  
Kort bemærkning

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand.

Der er grund til at beklage, at det eneste, som udenrigsministeren beklager, er de litterære ordvekslinger med hr. Søren 

Krarup, for efter denne debat burde der sådan set være en del mere at beklage, bl.a. det forhold, at udenrigsministeren 

overhovedet ikke har kredset omkring det reelle problem og det, forespørgslen egentlig handler om, nemlig hvilken 

betydning for Tyrkiets bevægelse, enten i retning mod eller bort fra EU, det har, at man bliver ved med at forhandle.

Udenrigsministeren har fuldstændig set bort fra det forhold, at man i Tyrkiet bruger de stadige krav fra EU’s side som en rød

klud i ansigtet på befolkningen, bruger dem til at skabe en stadig mere ophedet anti-EU-debat, og at Tyrkiet i kraft af den 

udvikling og i kraft af den almindelige islamisering, der pågår for tiden, rent faktisk bevæger sig i en for os, for Tyrkiet selv 

og for hele Europa aldeles uønskelig retning.

Når vi ser på, hvad der sker i øjeblikket i forhold til pressefriheden, i forhold til minoriteters rettigheder, i forhold til 

uddannelsessektoren osv. osv., er det entydigt til fordel for dem, der ønsker et Tyrkiet vendt i mellemøstlig retning, i retning 

mod islam og islamismen. Jeg tror ærlig talt, man må sige, at den udvikling får vi ikke vendt ved at blive spændt for Tyrkiets

vogn, og det er præcis det, der er tale om i øjeblikket.

Udenrigsministeren nævnte tidligere, at han var begejstret over, at Tyrkiet havde udnævnt en ny forhandler, nemlig Egemen 

Bagis. Men sagen er, at Egemen Bagis er en af stifterne af AK-partiet, hvortil Erdogan selv hører, og tidligere var medlem af

Refah Partisi, der fik sit program kendt i strid med hele det demokratiske udgangspunkt for staten Tyrkiet, en dom, der blev

bekræftet som værende i overensstemmelse med menneskerettighederne, fordi netop det at gå ind for en islamisk totalitær

stat er i strid med menneskerettighederne. Denne mand har sammen med Erdogan og Gül nu skabt et nyt parti, nemlig 

AK-partiet, som vinder stadig større sejre, og det er jo dette problem, vi burde forholde os til: Islamisterne vinder frem, og 

de, som ønsker demokratiet og ønsker den fredelige udvikling, gør det ikke, men går derimod tilbage.

Jeg tror ikke, og Dansk Folkeparti tror ikke på, at vi kan skabe en forening mellem EU og Tyrkiet ved til stadighed at sætte 

de modsætninger over for hinanden; ved hele tiden at skulle fortælle tyrkerne, hvad der er forkert, hvad der er galt, og hvad 

det er, de ikke kan finde ud af, fordi de altså kommer fra et så fundamentalt anderledes udgangspunkt end vi andre.

Det er fuldstændig rigtigt, når udenrigsministeren siger, at der f.eks. også har været alkoholforbud i den danske historie. 

Men det var jo med en helt anden motivation, en helt anden historisk baggrund. Alt imens det, vi taler om her, er et politisk 

ønske om at inkorporere religion i politik, havde det, udenrigsministeren talte om med Kaj Munk og Vedersø, jo en helt 

anden sammenhæng. Det handlede om mindre, religiøse grupper, hvor man ikke indblandede det politiske som sådan.

Det samme kan gøre sig gældende med hensyn til hovedtørklædeforbuddet, og her er det jo rigtigt, at domstolene reddede 

ophævelsen af forbuddet fra at blive gennemført. Men det fritager jo ikke regeringen for at have det samme ønske. AK-

regeringen ønskede at ophæve forbuddet, og AK-regeringen ønskede tidligere at gøre det til en straffelovovertrædelse at 

være utro osv.

Alle disse ting blev selvfølgelig ikke gennemført, fordi forfatningen stadig forsvarer de demokratiske og sekulære principper, 

og det er jo fremragende eksempler på, hvad det er for en regering, vi har med at gøre; hvad det er for en regering, EU og 

udenrigsministeren forhandler med. Det er ikke en regering, der vil demokratiet, det er en regering, der vil islamisternes 

linje.

Det er derfor, man kun kan gøre én ting, hvis man vil forbrødring mellem EU og Tyrkiet. Det er at høre op med at forsøge det

umulige, nemlig foreningen af de uforenelige størrelser, og sige til tyrkerne: Vi skal være venner, vi skal være kollegaer og 

samarbejdspartnere i de organer, hvor det fungerer - NATO, Europarådet, OSCE osv., som udenrigsministeren selv har 

nævnt - men ikke i EU, der er så forpligtende, og hvor det ganske enkelt ikke kan lade sig gøre. 
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Kl.14:39  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren.

Der er ikke flere, der har bedt om ordet. Derfor kan vi begynde afstemningen, og det ser ud til, at alle, der skal stemme, er 

kommet til stede.

  

Vis alle (0) indlæg i denne gruppe
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Kl.14:40  
Kort bemærkning

Afstemning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der stemmes om forslag til vedtagelse nr. V 49 af Michael Aastrup Jensen (V), Yildiz Akdogan (S), Hanne Agersnap (SF), 

Helle Sjelle (KF), Niels Helveg Petersen (RV) og Villum Christensen (LA), og der kan stemmes.

Afstemningen slutter.

For stemte: 89 (V, S, SF, KF, RV og LA), imod stemte: 18 (DF og EL), hverken for eller imod stemte: 0.

Hermed er forslaget vedtaget.

Herefter er forslag til vedtagelse nr. V 48 af Morten Messerschmidt (DF) bortfaldet.

Hermed er forespørgslen afsluttet.
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Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.14:03  
Kort bemærkning

Morten Messerschmidt (DF):

Jeg skal bare forstå det helt rigtigt. Når AKP, altså regeringspartiet, får dom fra den tyrkiske forfatningsdomstol for at være 

islamistisk, og når dette islamistiske parti, som altså indskrænker minoriteters rettigheder, indskrænker kvinders 

rettigheder, sætter begrænsninger i næringsdrivendes mulighed for f.eks. at sælge alkohol osv. og altså gennemfører et 

islamisk program, får stadig større opbakning i befolkningen, er det en god, sund og demokratisk udvikling?

  

103

Kl.14:03  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:03  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Det har jeg ikke sagt noget som helst om. Men det, som jeg mener man skal lægge mærke til, er, at oppositionen til 

regeringspartiet jo er en meget splittet opposition, som består af mange forskellige grupper. Den består af kemalister, den 

består også af meget konservative islamistiske kredse, som er imod den modernisering, der rent faktisk sker i det tyrkiske 

samfund i dag. Så styrken for regeringspartiet er ikke først og fremmest, at det er et parti, der er islamisk og bekender sig 

til det, men at det også er et parti, der forsøger at modernisere Tyrkiet.
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Kl.14:04  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Jesper Langballe.
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Kl.14:04  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Hr. Niels Helveg Petersen finder mig historieløs, fordi jeg sagde, at historien går ufattelig langsomt. Nu er der jo forskel på 

historie og historie.

Der er jo krusningerne på vandoverfladen. Alt det, hr. Niels Helveg Petersen ser i dagens tv-avis, og det, han hører, når han 

går hen til frisøren for at blive klippet, er krusningerne. Så er der de store, store langsomme bevægelser. Jeg nævnte som 

eksempel, at Muhammed er halvandet tusind år gammel, at islam stort set ikke har bevæget sig, siden islam er noget af 

det mest ubevægelige, der findes. Dog kom der så et tilbageslag i Tyrkiet i 1920'erne under Kemal Atatürk.

Nu er det så igen på vej den anden vej, hvilket vel i og for sig kun er et vidnesbyrd om, at Kemal Atatürks reformer egentlig 

ikke var noget, der havde folkesjælen med sig. Man kan ikke, som han troede, sådan rive sjælen ud af et folk, og det viser 

sig altså nu. Så nu bevæger det sig i den urgamle retning. Det var den historie, den store historie, den gamle historie, den 

langsomme historie, der går så tilpas sindigt.
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Kl.14:06  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:06  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg takker så for erkendelsen af, at udviklingen i Europa omkring udvidelsen af EU og NATO siden 1990 altså er gået 

meget hurtigt. Det er vi så enige om, sådan må jeg forstå indlægget. Hvad de lange bevægelser angår, tror jeg, at det, der 

sker i Tyrkiet i dag, ikke mindst på det økonomiske område, hvor der er en meget stærk modernisering i gang, er noget af 

det, der flytter Tyrkiet og flytter opfattelserne i Tyrkiet. Det er min vurdering.
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Kl.14:06  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Jesper Langballe.
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Kl.14:06  
Kort bemærkning

Jesper Langballe (DF):

Jeg begriber det simpelt hen ikke. Hvad er det for nogen opfattelser i Tyrkiet, der flytter sig i en i hr. Niels Helvegs øjne 

ønskelig retning? Har hr. Niels Helveg ikke opdaget, at Tyrkiet er undervejs til, i endnu højere grad end det nogen sinde har 

været, at blive en islamisk betonstat. Må jeg stille det spørgsmål, som jeg stillede til hr. Michael Aastrup Jensen: Hvad er 

det for en tidshorisont, hr. Niels Helveg arbejder med? Er det i løbet af 30, 100, 200, 300 år, at der er mulighed for, at 

Tyrkiet opfylder Københavnskriterierne?
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Kl.14:07  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Jeg skal lige gøre hr. Jesper Langballe opmærksom på, at når man tiltaler ordføreren, er det med ordføreren eller hr. Niels 

Helveg Petersen. Man skal bruge hele navnet og ikke kun for- og mellemnavn. (Jesper Langballe (DF): Tak for det). 

Ordføreren.
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Kl.14:08  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Tak hr. formand. Jeg skulle lige huske, hvad der egentlig blev spurgt om, og nu tror jeg, at jeg har det.

Jeg mener, at der sker store forandringer i Tyrkiet, og har været slået af, hvor store forandringer der faktisk sker. Det er et 

samfund under modernisering, og forestillingen om, at al islam er ens, er efter min mening forkert. Der er en afgrund til 

forskel på den demokratiske regering, vi har i Tyrkiet, og så præsteskabet i Iran f.eks. Selv om de ligger i nærheden af 

hinanden og de begge er muslimske lande, er der jo kæmpe, kæmpe forskel. Det tåler ikke sammenligning, og derfor bør 

man nuancere sin vurdering af disse forhold.
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Kl.14:09  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ja tak, og så er der en kort bemærkning fra hr. Søren Krarup.
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Kl.14:09  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg vil godt knytte noget til det, som hr. Niels Helveg Petersen sagde til sidst til hr. Jesper Langballe, hvor han sagde, at 

der er en afgrund til forskel inden for islam i forskellige lande. Så får jeg lyst til at gentage det spørgsmål, jeg stillede 

Radikal Ungdom i søndags, hvor jeg havde fornøjelsen at diskutere med hr. Morten Helveg Petersen om dansk 

forsvarspolitik. Til et spørgsmål fra Radikal Ungdom vedrørende muligheden for at skabe et demokrati i Afghanistan, spurgte

jeg netop - jeg har nævnt det tidligere i dag - om der findes noget muslimsk demokrati i verden? 
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Kl.14:09  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:10  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Jeg tror ikke, der findes et demokrati i et muslimsk land, som jeg sådan uden videre ville kalde demokratisk. Det mener jeg

ikke. Men jeg tror, at man er nødt til samtidig at sige, at når tyrkerne går til valg, er det demokratiske valg. Det en 

demokratisk proces, der fører til udpegelsen af deres regering.

Men så er der jo en række træk i det tyrkiske samfund, som jeg er kritisk over for. Jeg er i øvrigt også meget kritisk over for

den massive og helt overdrevent store militære tilstedeværelse, tyrkerne har på det nordlige Cypern. Det er der ingen grund 

til ikke at være kritisk over for, så det er ikke, fordi der ikke er kritikpunkter, men man må erkende, at der holdes valg, som 

er demokratiske, og der udpeges en regering, som er i overensstemmelse med valgets resultat.
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Kl.14:10  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Søren Krarup.
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Kl.14:10  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Det helt elementære er jo, at der ikke kan være demokrati, hvor der er en hellig lov, som omstøder folkets beslutninger. Og 

sådan er det i islam. Nu forlanger jeg ikke, at hr. Niels Helveg Petersen skal have dybt kendskab til kirkehistorie, til teologi,

men det er faktisk det, der er kernen i sagen. Der er ikke mulighed for et demokrati, hvor de hellige love skal bestemme og 

det er præsterne, der giver loven.

Men jeg vil godt stille hr. Niels Helveg Petersen et spørgsmål. Han nævnede før, at det i Tyrkiet er spørgsmålet om 

fremskridt eller tilbagegang. Hvis det er sådan, at demokratiet går frem, det vil sige, at folkets flertal får sin vilje, så bliver 

landet jo totalt islamisk, for 98 pct. af tyrkerne er muslimer. Hvis det bliver sådan, at militærdiktaturet beholder magten, 

undertrykkes befolkningen, men så får man måske lidt mere i retning af det, man kalder en sekulær stat. Hvad er egentlig 

fremskridt for demokratiet? Er det et fremskridt for demokratiet, at de 98 pct. undertrykkes, og hr. Erdogans døtre må 

sendes til USA for at kunne bære tørklæde under deres uddannelse, eller er det et fremskridt for demokratiet, at 

militærdiktaturet hersker?
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Kl.14:12  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Ordføreren.
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Kl.14:12  
Kort bemærkning

Niels Helveg Petersen (RV):

Den grundlæggende præmis for spørgsmålet forstår jeg ikke og anerkender jeg ikke. De love, der gælder i Tyrkiet, er de 

love, der vedtages af et demokratisk valgt parlament, som har en regering, som er i overensstemmelse med parlamentets 

flertal. Sådan bliver lovgivning til i Tyrkiet, og det er jo netop også derfor, at det giver mening for vestlige regeringer at lægge 

pres på den tyrkiske regering for at opfylde Københavnskriterierne og for at gøre fremskridt i demokratisk henseende.
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Kl.14:12  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren. Næste ordfører er hr. Per Clausen fra Enhedslisten.

  

Vis alle (26) indlæg i denne gruppe
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Kl.14:13  
Ordfører

(Ordfører)

Per Clausen (EL):

På mange områder er den her debat jo i grunden forholdsvis enkel, selv om man ikke skulle tro det, når man hører den. 

Man kunne vel opsummere det meget kort: Tyrkiet er et land som alle andre. Tyrkiet skal leve op til de krav om 

menneskerettigheder og demokrati, som alle andre lande skal leve op til, for at blive medlem af EU. I den forbindelse er det 

jo vigtigt, at det er det tyrkiske folk, der bestemmer, og at den endelige beslutning om, hvorvidt Tyrkiet skal være fuldgyldigt

medlem af EU, træffes af det tyrkiske folk på en demokratisk måde.

Enhedslisten har den opfattelse, at det bør ske efter en folkeafstemning i Tyrkiet. Det bestemmer vi ikke, men det er det 

synspunkt, vi har. Det er jo ikke, fordi Enhedslisten kan anbefale Tyrkiet at blive medlem af EU. Jeg har meget svært ved at

anbefale et medlemskab af en institution, en klub, som jeg selv og Enhedslisten opfatter som værende ekstremt 

udemokratisk, og en institution, som fungerer alt for meget på pengenes og de store selskabers præmisser. Men det er 

hverken Enhedslisten eller Folketingets flertal, som bør afgøre, om Tyrkiet kan blive medlem af EU. Det, vi kan gøre, er at 

opstille de kriterier, der skal opfyldes. Hvis de opfyldes og Tyrkiet selv på demokratisk vis bestemmer det, skal Tyrkiet 

selvfølgelig kunne være medlem af EU, fordi Tyrkiet er et land som alle andre lande.

Det ændrer selvfølgelig ikke noget ved, at Tyrkiet også er et helt specielt land. Det er et land, som har nogle særlige 

karaktertræk, ligesom alle andre lande har. Derfor er der stadig væk en række grunde til, at Enhedslisten ikke mener, at 

Tyrkiet, hvad enten de måtte ønske det eller ikke ønske det, har mulighed for at blive optaget i EU. Der er to vigtige ting, 

som vi vil fremhæve. Det første er menneskerettighedsspørgsmålet, herunder selvfølgelig undertrykkelsen af kurderne, men 

også menneskerettighedsspørgsmål på en lang række andre områder. Der er tilstandene i Tyrkiet ikke tilfredsstillende. 

Som Socialdemokraternes ordfører ganske rigtigt påpegede, er der sket store og væsentlige fremskridt i forhold til den 

kurdiske befolkning, og der tegner sig nu et billede af, at der måske kan indgås en fredsaftale mellem repræsentanter fra 

den kurdiske befolkning og Tyrkiet til glæde og gavn for såvel den tyrkiske befolkning som den kurdiske befolkning. På 

trods af at der måske tegner sig sådan et billede, ændrer det ikke noget ved, at vi skal fastholde vores kritik af den måde, 

Tyrkiet fortsat undertrykker kurdere og det kurdiske folk på. Men her er der sket fremskridt.

Det andet, som Enhedslisten også lagde meget vægt på, da vi diskuterede det her i Folketingssalen sidste gang, var den 

tyrkiske hærs mulighed for at sætte demokratiet ud af kraft. Også her må vi konstatere, at der er sket fremskridt. Fra at 

den tyrkiske hær sådan pr. definition havde mulighed for at gå ind og træffe afgørelser om, hvorvidt noget var i 

overensstemmelse med folkeånden, og om, hvad der var den sande sekulære tyrkiske interesse, kan vi jo i dag konstatere,

at der faktisk er sket fremskridt i demokratisk retning.

Det fører os så til den debat, som Dansk Folkeparti helst vil føre, og som de gør ud fra det noget indskrænkede og 

endimensionelle historiesyn, de har, nemlig at der er konflikten mellem islam og islamisterne på den ene side og alle andre

på den anden side. Derfor bliver det det spørgsmål, der bliver rejst, og i den forbindelse vil vi fra Enhedslistens side gerne 

sige, at vi jo går ind for adskillelse mellem stat og religion - også i Danmark - og vi går ind for, at politik skal ske i en 

sekulær fase, men det har jo aldrig været det, der har været kriteriet for at blive medlem af EU. Den socialdemokratiske 

ordfører nævnte jo på eksemplarisk vis, hvordan Irland ikke ville have haft en chance ud fra de kriterier.

De, der kan huske historien, vil jo også vide, at hr. Søren Krarup, inden han opdagede muslimerne, førte lange kampe mod 

den katolske kirkes indflydelse i Europa og så EU som papisternes, altså pavens, redskab til at undertrykke den lutherske 

kristendom og den sande danskhed, så han var opmærksom på den katolske fare dengang. Men pointen er, at det aldrig 

har været det, der har været kriteriet. Derfor er kriteriet, at vi skal sikre, at demokratiets spilleregler overholdes, at 

menneskerettighederne sikres, og at der ikke er nogen, som bruger undertrykkende metoder til at sikre noget, vi hævder er 

godt.

Enhedslisten er ikke et øjeblik i tvivl om, at det er bedre, at det tyrkiske folk selv træffer beslutninger om, hvordan de skal 

indrette deres land, end at det er den tyrkiske hær, der beslutter det. Enhedslisten er derfor heller ikke i tvivl om, at den 

udemokratiske forfatning, som man fik i Tyrkiet i 1982, og som man er i færd med at afvikle, og som åbenbart fører til den 

paradoksale situation, at et parti, som har stor opbakning i befolkningen, er i strid med grundloven, måske mere er et 

udtryk for, at man har haft en udemokratisk grundlov, end det er udtryk for noget som helst andet.

Så Enhedslistens udgangspunkt er altså, at denne sag skal behandles, som når et hvilken som helst andet land ønsker at 

blive optaget i EU. Derfor kan vi ikke stemme for det forslag, som flertallet har fremsat, fordi man her indfører en særlig 

bestemmelse, som er målrettet på Tyrkiet, nemlig den, at det også skal passe ind i EU's kram, hvis man skal have Tyrkiet 

med ind, og det kan vi ikke støtte. Så vi vil stemme imod det forslag til vedtagelse. Vi ville, hvis det skulle ske, også 

stemme imod det forslag til vedtagelse, der er kommet fra Dansk Folkeparti.
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Kl.14:18  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er vi nået til, at udenrigsministeren har mulighed for at forklare, hvad udenrigsministeren mener om det her forslag.

  

Vis alle (2) indlæg i denne gruppe
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Kl.14:19  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Nej, det er ikke rigtigt, hr. formand. Jeg har allerede sagt, hvad jeg mener om det. Det skete før frokost. (Den fg. formand 

(Bent Bøgsted: Det er så i orden). Udenrigsministeren har nu mulighed for at svare på og komme med bemærkninger til 

nogle af de ting, der er sagt i dag. Tak, hr. formand, fordi jeg må det. Jeg ved godt, der har været lidt uro, som vi alle 

beklager.

Jeg vil naturligvis tage fat i det, hr. Morten Messerschmidt sagde. Ellers ville han også blive ked af det, for det er hr. Morten 

Messerschmidts dag, og jeg ønsker hr. Morten Messerschmidt tillykke med, at han har afleveret sit speciale. Så må vi 

håbe, at det bliver anerkendt og godkendt. Det er jo så det, det drejer sig om.

Men hans speciale i dag har jeg i hvert fald ikke godkendt. Han startede jo med historisk fusk, som han var dumpet på, hvis

han havde været historiker. Det er han jo så ikke, han er jurist, og de skal ikke nødvendigvis kunne historien. Hr. Morten 

Messerschmidt startede med Chamberlain og sammenlignede mig med Chamberlain - og det var selvfølgelig ikke venligt 

ment, det var faktisk meget uvenligt ment - og sagde, at mit forhold til Tyrkiet skulle være lige så naivt som Chamberlains 

forhold til Hitler. Men jeg vil sige til hr. Morten Messerschmidt, at hvis der nu havde været stillet krav om, at Hitler skulle 

opfylde 35 kapitler, før man kunne tale mere med ham, så tror jeg ikke, der var kommet nogen anden verdenskrig. Derfor 

var det ikke noget særlig godt billede, for vi har fået EU i mellemtiden, som har været den store fredsskaber i Europa, og 

det vil sige, at det havde været rigtig, rigtig godt, hvis Chamberlain havde stillet krav om 35 kapitler. Det gjorde han ikke, vi 

havde ikke EU, men vi stiller krav om 35 kapitler.

Så jeg synes, at det var et meget, meget dårligt billede, som til gengæld viser, hvad hr. Morten Messerschmidt jo ikke var 

interesseret i at vise, nemlig at EU har en meget stor betydning for fredsskabelsen, stabiliteten og den demokratiske 

udvikling i Europa. Og på den måde kom hr. Messerschmidt så til at dumpe i historie, mens jeg fik anledning til at forklare, 

at de 35 kapitler, som Tyrkiet skal opfylde, jo vil bringe os uden for en sådan situation og sammenligning, som hr. Morten 

Messerschmidt uvenligt kom med.

Så kom hr. Morten Messerschmidt også med en masse påstande, og jeg vil ikke tage fat i dem alle sammen, men bare 

gøre opmærksom på - som jeg også før har sagt til hr. Morten Messerschmidt, og vi har også haft den debat før, men det 

har han åbenbart glemt, og derfor vil jeg godt hjælpe hr. Morten Messerschmidt igen, for jeg vil altid gerne hjælpe en 

begavet ung mand til at blive endnu mere begavet - at hovedtørklædeforbuddet ikke blev indført af Atatürk. Så vidt jeg 

husker, blev det faktisk indført af generalerne i 1970'erne, og domstolene har altså fastholdt det.

Det er jo ret vigtigt, at domstolene har fastholdt det, og det viser også magtens tredeling. Når et politisk parti går ind for 

noget andet og får vedtaget noget, som domstolene så siger ikke er i overensstemmelse med forfatningen, har vi jo faktisk 

noget af det, vi prøver at belære verden om, nemlig magtens tredeling og den uafhængige retsinstans. Og jeg ved, at hr. 

Morten Messerschmidt som jurist jo må være meget optaget af magtens tredeling og præcis også domstolenes 

uafhængighed. Og det viste denne sag jo. Et politisk parti har jo lov til at arbejde for sit program, men så er det altså 

afgørende, at man har en domstol, som kan sige: Ja, det er godt nok, men det er i modstrid med forfatningen - og som så 

kan ophæve det, som måtte være blevet vedtaget politisk. Så det synes jeg også var meget godt lige at få præciseret over 

for hr. Morten Messerschmidt.

Så bliver der også pludselig brugt det, at nogle regioner og nogle områder i Tyrkiet har indført alkoholforbud. Jo, men da jeg 

i 1960'erne holdt sommerferie i Vestjylland, var der faktisk alkoholforbud i flere af kommunerne, og det, man solgte på 

kroen, var varme pølser og varm kaffe. Men det betød jo ikke, at kommunerne i Vestjylland var islamistiske; de var 

indremissionske. Kaj Munk, som jeg ved hr. Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti jo selvfølgelig respekterer højt, var

meget imod, at der skulle indføres alkohol i Vedersø. Så det behøver jo altså ikke nødvendigvis være islamistisk. Og noget,

man selv kan vedtage i de forskellige regioner og kommuner, er jo altså, hvilket forhold man vil have til alkohol - sådan som 

man har kunnet i Danmark.

Jeg vil godt lige forholde mig til det med folkeafstemning, som skal være det store shownummer. Det er jeg helt sikker på 

at det bliver her bagefter, og hr. Martin Henriksen skal nok hjælpe med det. Uanset hvad de herrer mener, er der ikke ret 

mange af dem, der kommer til at trykke på knappen, når man skal afgøre, om Tyrkiet skal være medlem af EU eller ej. Hr. 

Morten Messerschmidt kan være vendt tilbage fra Europa-Parlamentet, det er der mulighed for, men der er ikke ret mange, 

der sidder her i salen, der vil have mulighed for det. Derfor er det egentlig ret ligegyldigt, hvad folketingsmedlemmerne her i 

salen mener, med hensyn til om der skal være folkeafstemning eller ej, og hvilke løfter de giver, for de kommer ikke til at 

afgøre det. Det gør det Folketing, der sidder og skal tage stilling til, om Tyrkiet kan blive medlem af EU, og det Folketing 

sidder mange folketingsvalg ude i fremtiden. Derfor er det en fuldstændig gratis omgang. Hvis man lover folkeafstemning, er 

der ingen, der siger, at det bliver holdt af de politikere, der sidder om 20 år; hvis man siger nej til folkeafstemning, er det 

overhovedet ikke sikkert, at de politikere, der sidder om 20 år, ikke indfører folkeafstemning. Så det er en fuldstændig gratis

omgang.

Så vil jeg sige principielt, at Tyrkiet jo i alle sammenhænge er blevet accepteret som et europæisk land, og det kan man 

diskutere geografisk osv., men det er de accepteret som. De er medlemmer af Europarådet, de er medlemmer af alle 

europæiske forsamlinger. Så den diskussion er jo taget for lang tid siden. Det var også tilbage i 1960'erne, at man 

accepterede, at Tyrkiet kunne blive medlem af EU. Så har der været forskellige faser, og så kom så beslutningen i 1962 

om, at man without delay, altså uden forsinkelse, skulle optage forhandlingerne med dem.

Men de er ikke kommet ret langt. Der er 35 kapitler, og man har nået et eller to, otte er frosset ned på grund af 

Ankaraprotokollen, som vi har diskuteret tidligere i dag, så det er altså en lang proces, som kræver, at Tyrkiet lever op til 

alle de betingelser, vi har i EU, for et demokratisk samfund med magtens tredeling og en social markedsøkonomi. Alt det 

skal opfyldes.

Jeg vil godt sige til Dansk Folkeparti, at jeg til fulde respekterer alle Dansk Folkepartis indvendinger. Det gør vi alle 

sammen. Der er meget at indvende. Men pointen er jo bare, at de indvendinger er vi enige om, og hvis Tyrkiet får rettet sig 

på alle disse områder, som der er tale om, så opfylder de jo betingelserne for at blive et europæisk land og for at blive 

medlemmer af EU, hvis EU - og det er ikke noget nyt krav, som Enhedslisten sagde, i forbindelse med Tyrkiet - er i stand 

til at optage. Det gælder hele udvidelsesfeltet. Der kan ikke blive optaget nogen i EU i fremtiden. Vi vurderede det i øvrigt 

også i forbindelse med 2002- og 2004-udvidelsen. Der blev der jo også lavet en vurdering af, om EU ville kunne kapere så 

mange nye medlemmer.

Så derfor kan Enhedslisten såmænd godt stemme for forslaget, for det er ikke et forslag til vedtagelse specielt møntet på 

Tyrkiet, medmindre jeg har misforstået hr. Per Clausen. Det er ikke specielt møntet på Tyrkiet, det er møntet på, at EU 

selvfølgelig også skal være i stand til at optage. Jeg har før brugt billedet i Folketingssalen, at det jo ikke kan nytte noget, 

at man har en redningsbåd, hvis den er fyldt, og der så kommer ti andre og springer i redningsbåden for at blive reddet, 

hvorefter båden synker, således at alle går ned.

Det er det, der har været tale om, nemlig at EU også skal være stand til at holde båden flydende og ikke pludselig komme 

en situation, hvor båden kæntrer og går ned, fordi der kommer for mange i, som man ikke kan ro med om bord.

Så til sidst det geostrategiske - og det har jeg også sagt mange gange: Hvis Tyrkiet vælger den europæiske vej, er der 

altså et nyt Tyrkiet til den tid. Så er Europa er blevet styrket - det kan vi også se med udvidelsen med de 12 - så er EU 

blevet væsentligt styrket, og der er kommet større stabilitet i Europa. Og med hensyn til risikoen for islamisme, som hr. 

Søren Krarup, tror jeg det var, jo har helt ret i eksisterer - vi er jo slet ikke uenige om, at den eksisterer - vil jeg da hellere 

sige: Lad os nu få fjernet risikoen for islamisme og få en kraftigere europæisering, for hvis vi skal se geostrategisk på det, 

og det betyder altså at se på, hvordan den politiske sikkerhedsmæssige strategi kan være i fremtiden, hvordan den 

strategiske situation kan være i fremtiden, vil jeg da meget hellere have et europæisk Tyrkiet end et islamistisk Tyrkiet.

Skal jeg så nu vælge at skubbe Tyrkiet fra mig og så sige, at vi alligevel har opgivet de her islamister? Ja, så har vi da ikke 

fået styrket Europa. Eller skal vi hellere gå den modsatte vej og sige: Jamen når tyrkerne selv siden Atatürk har ønsket at 

komme tættere til Europa og ønsker at opfylde alle betingelserne, er det så ikke bedre, at vi, den dag de gør det, har fået 

dem europæiserede i stedet for at have fået dem islamiserede?

Det er da et ansvar over for kommende generationer, som dette Folketing kan påtage sig. Vi kan jo ikke påtage os det med

folkeafstemning eller ikke folkeafstemning, for det har vi ikke noget at gøre med, men vi kan påtage os nu, om vi ønsker at 

skubbe Tyrkiet i en islamistisk retning eller i en europæisk retning. Jeg vælger den europæiske. Og det er derfor, at jeg 

afviser hr. Morten Messerschmidts forslag til vedtagelse og synes, at vores eget er ganske godt og fornuftigt.
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Kl.14:27  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak. Det har alligevel medført et par bemærkninger, først fra hr. Kamal Qureshi.
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Kl.14:27  
Kort bemærkning

Kamal Qureshi (SF):

Tak. Jeg vil godt følge lidt op på udenrigsministerens spor. Jeg har læst i metroXpress i dag, at hvis tyrkerne ikke støtter 

statsministerens kandidatur til posten som NATO's generalsekretær, smadrer de deres chancer for at komme med i EU. 

Så jeg vil egentlig gerne spørge udenrigsministeren: Det kan vel ikke være sådan nogle ting, der skal afgøre det? Det er vel 

demokratiet, og det er vel menneskerettighederne, og det er vel Københavnskriterierne, som er afgørende for, hvorvidt 

Tyrkiet kan komme ind i EU eller ej.

Jeg spørger selvfølgelig lidt polemisk, fordi jeg jo simpelt hen synes, det må forvirre befolkningen, når det indtryk gives, at 

det sådan er alle mulige mærkelige ting, der skal være afgørende for, hvorvidt Tyrkiet kan blive optaget i EU eller ej, altså at

det oven i købet er, hvorvidt de nu kan støtte statsministerens kandidatur til posten som NATO's generalsekretær, og ikke, 

som vi netop her har slået fast flere gange, at det altså er, hvorvidt Tyrkiet kan leve op til Københavnskriterierne, hvorvidt 

Tyrkiet kan leve op til det, der diskuteres om menneskerettigheder og kvinders rettigheder og nogle af de udviklingstrin, 

som flere af partierne her har talt om.
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Kl.14:29  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Udenrigsministeren.

  

Vis alle (4) indlæg i denne gruppe
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Kl.14:29  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Det er jeg fuldstændig enig med hr. Qureshi i.
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Kl.14:29  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Så er det hr. Søren Krarup.
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Kl.14:29  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg hørte, at udenrigsministeren dumpede hr. Morten Messerschmidt i historie. Ja, nu får jeg lyst til at dumpe 

udenrigsministeren.

Chamberlain var den, der opsøgte Hitler. Hitler ønskede ikke at modtage ham; Hitler var helst fri for det. Hitler var senere 

vred over, at han var blevet forhindret i at få startet krigen på et tidspunkt, hvor han selv ønskede det, fordi Chamberlain løb 

ham på dørene. Og det vil sige, at der heller ikke fra Chamberlains side har været det ringeste håb om, at han kunne ændre

Hitler. Hitler var simpelt hen massiv og ville have den krig for enhver pris. Hitler var totalitær, og det er måske, fordi vi har at 

gøre med et totalitært system i islam, som gør, at Tyrkiet heller ikke er nem at flytte.

Jeg har andetsteds citeret Karen Blixen, der nævner, at skal hun finde en parallel til nazismen - det skriver hun i 1940 - så 

ved hun ikke noget bedre end den unge islamisme, og det er jo, fordi det er to af samme støbning.

Dermed er jo sagt, at enhver tro på, at man kan omvende, at man kan europæisere Tyrkiet som et muslimsk land, i hvilket 

98 pct. er muslimer, er fuldstændig uhistorisk.
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Kl.14:30  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Udenrigsministeren.

  

Vis alle (4) indlæg i denne gruppe
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Kl.14:30  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Altså, nu må jeg lige anfægte hr. Søren Krarups manglende litterære viden. Jeg vil anfægte hr. Søren Krarups manglende 

litterære viden. Karen Blixen skrev desværre nogle meget dårlige artikler, som hr. Søren Krarup nævner, »Breve fra et land i

krig«, hvor hun desværre - hvad der senere er blevet beklaget fra hendes side - kom til at være alt for venlig over for 

Nazityskland. Så hr. Søren Krarup har faktisk ikke fattet ret meget, for det var faktisk venligt ment fra Karen Blixens side. 

Hun har sympati og en vis beundring for den kraft, der ligger i Nazityskland i 1940 i Berlin i »Breve fra et land i krig«. Så 

derfor synes jeg faktisk, det var lidt uheldigt. Så kan vi diskutere udlægningen. Men det er den udlægning, der er den 

almindelige af Blixens »Breve fra et land i krig«. Så det er faktisk stort set misbrug af Karen Blixen.

Hvad Chamberlain angår, var det, hr. Søren Krarup sagde, jo for så vidt fra en diskussion med hr. Morten Messerschmidt. 

For pointen var jo, at hr. Morten Messerschmidt stod og sagde, at jeg stod der og viftede med et blad og troede, at jeg 

havde fået fred med Tyrkiet, som Chamberlain mente, at han havde fået det det Tyskland. Så tag nu den diskussion selv 

med hr. Morten Messerschmidt. For det var hr. Morten Messerschmidt, jeg svarede, og der siger jeg, at hvis der havde 

været 35 kapitler, Hitler skulle opfylde, så havde vi ikke haft anden verdenskrig.
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Kl.14:31  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Hr. Søren Krarup.
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Kl.14:31  
Kort bemærkning

Søren Krarup (DF):

Jeg er ked af, at jeg må sige til udenrigsministeren, at han er en dårlig litteraturlæser. De artikler, som Karen Blixen skriver 

i april 1940, og som skulle have været offentliggjort den 10. april 1940, blev det af en eller anden grund ikke. De er 

fremragende, præcise og meget historisk korrekte i deres skildring af nazismen, også i dens parallelitet med islam. Så den

litteraturlæsning holder ikke.

Jeg synes altså, det skal understreges, at når udenrigsministeren i dag taler om at europæisere Tyrkiet, og bl.a. i den, skal

vi sige overtroiske tanke tager til Durban II, så er og bliver det ikke blot en litteraturhistorisk, men også en europæisk-

historisk misforståelse, at man kan omvende et totalitært styre. Det kan man ikke.
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Kl.14:32  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Udenrigsministeren.
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Kl.14:32  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Ja, det er da ellers lykkedes mange steder. Historien stod ikke fast i år 700. Det ved jeg godt islamisternes ekstremister 

ønsker, men den har faktisk bevæget sig siden. Der er mange totalitære regimer, der er blevet demokratiseret. Atatürk, 

som Dansk Folkeparti går så kraftigt ind for, havde ikke noget demokrati. Tyrkiet er altså et land med frie valg.

Vi kan tage andre lande, og for nu at blive i det islamiske område vil jeg sige, at Senegal er anerkendt som et land med frie 

og fair valg, men der er befolkningen altså muslimsk. Tag Indonesien, der er anerkendt som et frit og fair demokrati, og som

har verdens næststørste muslimske befolkning.

Så lad nu være med at forenkle det så meget. Det er slet ikke islam, vi diskuterer i dag, vi diskuterer Tyrkiet. Jeg siger 

bare, at vi vil forhindre et islamistisk Tyrkiet, vi ønsker et europæisk Tyrkiet. Og det er ikke rigtigt, at ting ikke kan forandre 

sig.
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Kl.14:33  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Jeg vil gerne lige bede om, at der bliver lidt ro. Vi er stadig væk i gang med debatten, og det er altså ikke til at høre noget 

som helst. De ærede folketingsmedlemmer kan ikke høre noget. De kan høre, hvad de selv siger, men vi kan ikke høre, 

hvad debatten går ud på. Så der skal altså være ro, så længe debatten er i gang. Værsgo, udenrigsminister.
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Kl.14:34  
Ordfører

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Min slutpointe er kun den her, nemlig at totalitære regimer trods alt har forandret sig mange steder i historiens løb, også i 

den islamiske verden. Lad os i stedet for disse forenklinger arbejde for, at vi får demokratiseret og fremmet 

menneskerettighederne - jeg ved godt, at hr. Søren Krarup heller ikke kan lide menneskerettighederne - fremmet f.eks. 

kvindernes vilkår. Straffene for æresdrab er jo steget voldsomt i Tyrkiet i de senere år. Så der er da fremskridt, men der er 

også tilbageskridt, som jeg sagde.

Pressefriheden, som hr. Morten Messerschmidt var inde på, lader da meget tilbage at ønske, så der er jeg enig med hr. 

Morten Messerschmidt. Det eksempel med Darwin er Erdogan måske ikke skyld i, for det er der ikke noget bevis for, men 

det er da i hvert fald en dumhed, der er begået af en redaktør af en eller anden grund.

Så der er da selvfølgelig mangler, og det er forkert at forestille sig, at vi siger, der ikke er mangler. Vi siger, der er mangler, 

men vi siger bare, at de kan udbedres, og er de udbedret, så er vi i en anden situation.

Så vil jeg selvfølgelig godt beklage over for hr. Søren Krarup, for fair skal være fair. Hr. Søren Krarup taler så om en anden 

tekst fra Karen Blixen end den, jeg talte om. Jeg talte om »Breve fra et land i krig«, og det var måske fra 1939, men der var 

hun jo alt for tæt på beundring for Nazityskland. Men jeg beklager, at jeg forvekslede de to år.
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Kl.14:35  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til udenrigsministeren. Så er det hr. Morten Messerschmidt.
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Kl.14:35  
Kort bemærkning

(Ordfører for forespørgerne)

Morten Messerschmidt (DF):

Tak, formand.

Der er grund til at beklage, at det eneste, som udenrigsministeren beklager, er de litterære ordvekslinger med hr. Søren 

Krarup, for efter denne debat burde der sådan set være en del mere at beklage, bl.a. det forhold, at udenrigsministeren 

overhovedet ikke har kredset omkring det reelle problem og det, forespørgslen egentlig handler om, nemlig hvilken 

betydning for Tyrkiets bevægelse, enten i retning mod eller bort fra EU, det har, at man bliver ved med at forhandle.

Udenrigsministeren har fuldstændig set bort fra det forhold, at man i Tyrkiet bruger de stadige krav fra EU’s side som en rød

klud i ansigtet på befolkningen, bruger dem til at skabe en stadig mere ophedet anti-EU-debat, og at Tyrkiet i kraft af den 

udvikling og i kraft af den almindelige islamisering, der pågår for tiden, rent faktisk bevæger sig i en for os, for Tyrkiet selv 

og for hele Europa aldeles uønskelig retning.

Når vi ser på, hvad der sker i øjeblikket i forhold til pressefriheden, i forhold til minoriteters rettigheder, i forhold til 

uddannelsessektoren osv. osv., er det entydigt til fordel for dem, der ønsker et Tyrkiet vendt i mellemøstlig retning, i retning 

mod islam og islamismen. Jeg tror ærlig talt, man må sige, at den udvikling får vi ikke vendt ved at blive spændt for Tyrkiets

vogn, og det er præcis det, der er tale om i øjeblikket.

Udenrigsministeren nævnte tidligere, at han var begejstret over, at Tyrkiet havde udnævnt en ny forhandler, nemlig Egemen 

Bagis. Men sagen er, at Egemen Bagis er en af stifterne af AK-partiet, hvortil Erdogan selv hører, og tidligere var medlem af

Refah Partisi, der fik sit program kendt i strid med hele det demokratiske udgangspunkt for staten Tyrkiet, en dom, der blev

bekræftet som værende i overensstemmelse med menneskerettighederne, fordi netop det at gå ind for en islamisk totalitær

stat er i strid med menneskerettighederne. Denne mand har sammen med Erdogan og Gül nu skabt et nyt parti, nemlig 

AK-partiet, som vinder stadig større sejre, og det er jo dette problem, vi burde forholde os til: Islamisterne vinder frem, og 

de, som ønsker demokratiet og ønsker den fredelige udvikling, gør det ikke, men går derimod tilbage.

Jeg tror ikke, og Dansk Folkeparti tror ikke på, at vi kan skabe en forening mellem EU og Tyrkiet ved til stadighed at sætte 

de modsætninger over for hinanden; ved hele tiden at skulle fortælle tyrkerne, hvad der er forkert, hvad der er galt, og hvad 

det er, de ikke kan finde ud af, fordi de altså kommer fra et så fundamentalt anderledes udgangspunkt end vi andre.

Det er fuldstændig rigtigt, når udenrigsministeren siger, at der f.eks. også har været alkoholforbud i den danske historie. 

Men det var jo med en helt anden motivation, en helt anden historisk baggrund. Alt imens det, vi taler om her, er et politisk 

ønske om at inkorporere religion i politik, havde det, udenrigsministeren talte om med Kaj Munk og Vedersø, jo en helt 

anden sammenhæng. Det handlede om mindre, religiøse grupper, hvor man ikke indblandede det politiske som sådan.

Det samme kan gøre sig gældende med hensyn til hovedtørklædeforbuddet, og her er det jo rigtigt, at domstolene reddede 

ophævelsen af forbuddet fra at blive gennemført. Men det fritager jo ikke regeringen for at have det samme ønske. AK-

regeringen ønskede at ophæve forbuddet, og AK-regeringen ønskede tidligere at gøre det til en straffelovovertrædelse at 

være utro osv.

Alle disse ting blev selvfølgelig ikke gennemført, fordi forfatningen stadig forsvarer de demokratiske og sekulære principper, 

og det er jo fremragende eksempler på, hvad det er for en regering, vi har med at gøre; hvad det er for en regering, EU og 

udenrigsministeren forhandler med. Det er ikke en regering, der vil demokratiet, det er en regering, der vil islamisternes 

linje.

Det er derfor, man kun kan gøre én ting, hvis man vil forbrødring mellem EU og Tyrkiet. Det er at høre op med at forsøge det

umulige, nemlig foreningen af de uforenelige størrelser, og sige til tyrkerne: Vi skal være venner, vi skal være kollegaer og 

samarbejdspartnere i de organer, hvor det fungerer - NATO, Europarådet, OSCE osv., som udenrigsministeren selv har 

nævnt - men ikke i EU, der er så forpligtende, og hvor det ganske enkelt ikke kan lade sig gøre. 
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Kl.14:39  
Kort bemærkning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Tak til ordføreren.

Der er ikke flere, der har bedt om ordet. Derfor kan vi begynde afstemningen, og det ser ud til, at alle, der skal stemme, er 

kommet til stede.

  

Vis alle (0) indlæg i denne gruppe
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Kl.14:40  
Kort bemærkning

Afstemning

Den fg. formand (Bent Bøgsted):

Der stemmes om forslag til vedtagelse nr. V 49 af Michael Aastrup Jensen (V), Yildiz Akdogan (S), Hanne Agersnap (SF), 

Helle Sjelle (KF), Niels Helveg Petersen (RV) og Villum Christensen (LA), og der kan stemmes.

Afstemningen slutter.

For stemte: 89 (V, S, SF, KF, RV og LA), imod stemte: 18 (DF og EL), hverken for eller imod stemte: 0.

Hermed er forslaget vedtaget.

Herefter er forslag til vedtagelse nr. V 48 af Morten Messerschmidt (DF) bortfaldet.

Hermed er forespørgslen afsluttet.

  

Morten Messerschmidt (DF)

Formanden

Niels Helveg Petersen (RV)

Formanden

Jesper Langballe (DF)

Formanden

Niels Helveg Petersen (RV)

Formanden

Jesper Langballe (DF)

Formanden

Niels Helveg Petersen (RV)

Formanden

Søren Krarup (DF)

Formanden

Niels Helveg Petersen (RV)

Formanden

Søren Krarup (DF)

Formanden

Niels Helveg Petersen (RV)

Formanden

Per Clausen (EL)

Formanden

Udenrigsministeren (Per Stig Møller)

Formanden

Kamal Qureshi (SF)

Formanden

Udenrigsministeren (Per Stig Møller)

Formanden

Søren Krarup (DF)

Formanden

Udenrigsministeren (Per Stig Møller)

Formanden

Søren Krarup (DF)

Formanden

Udenrigsministeren (Per Stig Møller)

Formanden

Udenrigsministeren (Per Stig Møller)

Formanden

Morten Messerschmidt (DF)

Formanden

Formanden
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Bilag 2a: 

Faktuelle oplysninger om Forespørgsel 241 

 

Titel: Forespørgsel 24: Om udviklingen i Tyrkiet 

Af: Morten Messerschmidt (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin 

Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Peter Skaarup (DF) 

 

Til: Udenrigsminister Per Stig Møller (K) 

Forespørgslens ordlyd:  

Vil udenrigsministeren redegøre for den aktuelle udvikling i Tyrkiet, herunder de interne kampe 

mellem den islamiske regering og de sekulære kræfter, og i det lys give sin vurdering af, om 

udenrigsministeren finder, at Tyrkiet bevæger sig i retning af eller væk fra EU? 

Forespørgslen er anmeldt 13. januar 2009 og fremmet 20. januar 2009 i henhold til § 21 i 

Folketingets Forretningsorden
2
  

Under behandlingen af Forespørgsel 24 fremsættes to Forslag til vedtagelse: 

V48 af Morten Messerschmidt: 

Folketinget konstaterer, at Tyrkiet med sin historiske, politiske og kulturelle baggrund afviger 

mærkbart fra de øvrige af EU's medlems- og ansøgerlande. Endvidere konstaterer Folketinget, at 

Tyrkiet igennem de seneste år har gennemgået en udvikling væk fra det sekulære udgangspunkt, 

idet der henvises til forholdene for minoriteter, for ytringsfriheden, for ligestillingen og for 

demokratiet.  

På den baggrund opfordrer Folketinget regeringen til i EU at modarbejde processen med henblik 

på optagelse af Tyrkiet i EU og kræver, at regeringen som led i en eventuel optagelse af Tyrkiet 

som medlem af EU udskriver folkeafstemning herom.  

V49 af Hanne Agersnap (SF), Helle Sjelle (KF), Michael Aastrup Jensen (V), Niels Helveg Petersen 

(RV), Yildiz Akdogan (S), Villum Christensen (LA): 

Folketinget bekræfter sin vedtagelse V 66 af 2. maj 2006. 

Ved afstemning i Folketinget 26.marts 2009 blev V49 vedtaget og V48 forkastet 

 

  

                                                           
1
 Alle oplysninger stammer fra www.ft.dk 

2
 Forretningsordenen er tilgængelig på www.ft.dk 



Bilag 2b: 

Deltagere i Forespørgselsdebat 24 af 26. marts 2009  

(alfabetisk rækkefølge)3 

 

Hanne Agersnap (SF)     Med 

- Medlem af Folketinget siden 13. november 2007 

- Født 5. september 1960 

- Uddannet: Cand.scient i kulturgeografi 

- Medlem af Europaudvalget og Indfødsretudvalget 

 

 

 

Yildiz Akdogan (S)      

- Medlem af Folketinget siden 13. november 2007 

- Født 13. april 1973 

- Uddannet: Cand.scient.pol  

- Medlem af bl.a.Europaudvalget og Kulturudvalget 

 

 

 

Per Clausen (EL)      

- Medlem af Folketinget siden 8. februar 2005 

- Født 20. februar 1955 

- Uddannet: Cand.phil. i samfundsfag  

- Medlem af bl.a. Europaudvalget og Kulturudvalget 

 

 

 

Martin Henriksen (DF)      

- Medlem af Folketinget siden 8. februar 2005 

- Født 25. januar 1980 

- Uddannet: HF-student  

- Medlem af bl.a. Socialudvalget og Udvalget for Udlændinge- 

og Integrationspolitik 

                                                           
3
 Alle oplysninger stammer fra www.ft.dk 



 

 

Michael Aastrup Jensen (V)     

- Medlem af Folketinget siden 8. februar 2005 

- Født 16. marts 1976 

- Uddannet: Akademiøkonom  

- Medlem af bl.a. Europaudvalget og Udenrigsudvalget 

 

 

 

Søren Krarup (DF)      

- Medlem af Folketinget siden 20. november 2001 

- Født 3. december 1937 

- Uddannet: Cand.theol. 

- Medlem af Forsvarsudvalget og Kirkeudvalget 

 

 

 

Jesper Langballe (DF)      

- Medlem af Folketinget siden 20. november 2001 

- Født 31. august 1939 

- Uddannet: Journalist og Præst 

- Medlem af bl.a. Indfødsretudvalget og Kirkeudvalget 

 

 

 

Morten Messerschmidt (DF)     

- Medlem af Folketinget 8.februar 2007 – 19. juni 2009 

- Født 13. november 1980 

- Uddannet: Cand.jur 

- Siden juni 2009 medlem af EU-Parlamentet 

 

 

 

 



 

 

Per Stig Møller (K)      

- Medlem af Folketinget siden 10. januar 1984 

- Født 27. august 1942 

- Uddannet: Dr.phil 

- Udenrigsminister 27. november 2001 – 23. februar 2010.  

Kulturminister siden 23. februar 2010 

 

 

Niels Helveg Petersen (RV)     

- Medlem af Folketinget siden 22. november 1966 

- Født 17. januar 1939 

- Uddannet: Cand.jur 

- Medlem af bl.a. Forsvarsudvalget og Skatteudvalget 

Udenrigsminister 25. januar 1993 – 21. december 2000 

 

 

Kamal Qureshi (SF)      

- Medlem af Folketinget siden 20. november 2001 

- Født 29. juli 1970 

- Uddannet: Læge 

- Medlem af bl.a Sundhedsudvalget og OSCE 

 

 

 

Helle Sjelle (K)      

- Medlem af Folketinget siden 20. november 2001 

- Født 3. marts 1971 

- Uddannet: Cand.scient.pol 

- Medlem af bl.a Europaudvalget og Udenrigsudvalget 

 

 

 

 

 



 

Bilag 2c: 

Fordeling af indlæg blandt deltagerne 

 

Deltager Antal indlæg Funktion 

 

Hanne Agersnap 

 

 

10 

 

Ordfører 

 

Yildiz Akdogan 

 

 

3 

 

Ordfører 

 

Per Clausen 

 

 

2 

 

Ordfører 

 

Martin Henriksen 

 

 

2 

 

Andre medlemmer 

 

Michael Aastrup Jensen 

 

 

7 

 

Ordfører 

 

Søren Krarup 

 

 

6 

 

Andre medlemmer 

 

Jesper Langballe 

 

 

7 

 

Andre medlemmer 

 

Morten Messerschmidt 

 

 

13 

 

Forespørger/Ordfører 

 

Per Stig Møller 

 

 

6 

 

Minister 

 

Niels Helveg Petersen 

 

 

7 

 

Ordfører 

 

Kamal Qureshi 

 

 

3 

 

Andre medlemmer 

 

Helle Sjelle 

 

 

3 

 

Ordfører 

 
Deltagerne total 

 
69 

 

 

Folketingets formand 

 

74 

 

Formand 

 
Debatten total 

 

 
143 

 
 

 



Bilag 2d: 

Antal af indlæg pr. parti 

 

 

 

  

  Parti Antal deltagere Antal indlæg 

 

Venstre (V) 

 

 

1 

 

7 

 

Socialdemokratiet (S) 

 

 

1 

 

3 

 

Dansk Folkeparti (DF) 

 

 

4 

 

26 

 

Socialistisk Folkeparti (SF) 

 

 

2 

 

13 

 

Konservative Folkeparti (K) 

 

 

2 

 

9 

 

Radikale Venstre (RV) 

 

 

1 

 

7 

 

Enhedslisten (EL) 

 

 

1 

 

2 

 

Liberal Alliance (LA) 

 

 

0 

 

0 



Bilag 2d: 

Folketingets forretningsordens regler for forespørgsler og 

forespørgselsdebatter4 (uddrag af forretningsordenen) 

 

§ 21 Vedrørende anmeldelse og fremme af forespørgsel: 

”Stk. 1. Ønsker et medlem i henhold til grundlovens § 53 at bringe et offentligt anliggende til 

forhandling og at kræve en eller flere ministres forklaring derom, sker det ved en forespørgsel, som 

skriftligt og bestemt affattet indgives til formanden, der anmelder forespørgslen i samme eller det 

første derefter følgende møde. Anmeldelsen sker, ved at formanden oplæser navn(e) på 

forespørger(ne) i kort form og nummeret på forespørgslen og i øvrigt henviser til offentliggørelsen på 

en af Folketingets hjemmesider.  

 

Stk. 2. I et følgende møde afgør Tinget, hvorvidt forespørgslen må stilles. Hvis samtykke gives, hvilket 

afgøres uden forhandling, meddeles forespørgslens ordlyd af formanden til vedkommende minister 

eller ministre og offentliggøres på en af Folketingets hjemmesider. Den fremsættes og forhandles i et 

senere møde, senest på den 10. mødedag efter, at Tinget har givet tilslutning til dens fremme. 

Såfremt den minister, som forespørgslen er rettet til, anser det for at være i strid med landets 

interesser, at en offentlig debat om den pågældende sag finder sted inden for den nævnte frist, giver 

ministeren forespørgeren meddelelse herom. Udsættelse finder derefter sted. Udsættelse kan også 

ske i andre tilfælde, for så vidt forespørgeren samtykker deri.  

 

Stk. 3. Ved begrundelsen, besvarelsen og forhandlingen af forespørgslen gælder de i bilaget til denne 

forretningsorden fastsatte taletider, jf. dog § 28.  

 

Stk. 4. Når der er behov for en særlig hurtig debat om et aktuelt emne, vil det kunne ske i form af en 

hasteforespørgsel, som formanden på baggrund af gruppernes indstilling og efter aftale med 

ministeren søger gennemført på særlig kort tid. Reglerne om anmeldelse, fremme og afvikling af en 

sådan forespørgsel som angivet i stk. 1 og 2 kan fraviges af Folketingets formand. Gennemføres en 

hasteforespørgsel, bortfalder spørgetimen, jf. § 20, stk. 10, i den pågældende mødeuge. Stk. 5. 

Beslutning i forbindelse med forhandlingen kan kun fattes efter reglerne i § 24.” 

 

§ 28 om fremsættelse af Forslag til vedtagelse: 

”Stk. 1. Under forhandling om en forespørgsel (§ 21) samt under forhandling om en af 

statsministeren givet redegørelse for rigets almindelige stilling og de af regeringen påtænkte 

foranstaltninger (§ 19, stk. 1 og 2) kan der fremsættes et forslag til vedtagelse. Et sådant forslag må 

ikke være sammensat af mere end 150 ord, ved en hasteforespørgsel, jf. § 21, stk. 4, dog højst af 50 

ord, og skal have naturlig tilknytning til den forhandling, som foregår. Forslag til vedtagelse, der 

                                                           
4
 Alle oplysninger ordret citeret fra: 

http://www.ft.dk/Dokumenter/Publikationer/Folketinget/Forretningsorden%20for%20Folketinget%202009.as

px 



opfylder foranstående betingelser, sættes til forhandling af formanden.  

 

Stk. 2. Til forslag til vedtagelse kan der ikke stilles ændringsforslag. Besluttes et forslag til vedtagelse, 

bortfalder de øvrige forslag til vedtagelse, som der ikke på dette tidspunkt er stemt om.  

 

Stk. 3. Når der under forhandlingen om en sag fremsættes et forslag til vedtagelse, tilkommer der 

medlemmer, som på det pågældende tidspunkt har opbrugt deres taletid, en ekstra taletid på 5 

minutter. Det samme gælder, dersom der senere under den samme forhandling stilles nye forslag til 

vedtagelse.” 

§ 26 – 32 vedrørende forhandlingers gennemførelse: 

”§ 26 

Medlemmerne og ministrene taler fra Folketingets talerstol eller efter formandens bestemmelse fra 

deres pladser i salen. Det er ikke tilladt at tiltale nogen direkte under forhandlingerne. Medlemmerne 

(bortset fra ministrene) benævnes: hr. eller fru med tilføjelse af navn uden titel. Ministre benævnes 

med den officielle ministertitel. 

§ 27 

Citater må kun anvendes i begrænset omfang. Det skal klart fremgå af indlægget, hvornår citatet 

begynder, og hvornår det slutter. Ligeledes skal det tydeligt tilkendegives, hvorfra citatet er hentet, 

og hvor det er at finde i det pågældende skrift. 

 

§ 28 

Stk. 1. Formanden giver medlemmerne ordet i den orden, hvori de anmoder om det, dog således at 

ordførere og forslagsstillere kan gå forud for andre talere. Ligeledes kan formanden ændre 

rækkefølgen for at bringe meningsudvekslinger om bestemte punkter til afslutning, eller hvor 

praktiske hensyn i øvrigt taler derfor. 

Stk. 2. Formanden kan tillade afvigelse fra de i forretningsordenen og bilaget til denne fastsatte 

taletider, når omfanget af en sag gør dette påkrævet. Henvendelse om udvidet taletid bør ske senest 

2 dage før det pågældende møde. Henvendelse om udvidet taletid ved forhandlingen om en 

forespørgsel skal dog ske samtidig med indleveringen af forespørgslen. 

Stk. 3. Uanset de fastsatte taletider kan der i det omfang, formanden skønner det rimeligt, gives 

medlemmer ordet for fremsættelse af korte bemærkninger af indtil 1 minuts varighed. Under særlige 

omstændigheder kan formanden give et medlem ordet for en replicerende kort bemærkning af indtil 

3 minutters varighed. Ønsker en minister ordet for en kort bemærkning, er ministerens taletid af indtil 

3 minutters varighed. 

Stk. 4. Ministrene er berettigede til under forhandlingerne at forlange ordet, så ofte de vil, idet de i 

øvrigt iagttager forretningsordenen (grl. § 40). 

 

 



§ 29 

Stk. 1. Hvis et medlem taler i længere tid end den tilladte, kan formanden fratage den pågældende 

ordet efter én gang at have gjort opmærksom på, at tiden er udløbet. I så fald kan vedkommende ikke 

på ny få ordet i samme sag. 

Stk. 2. Finder formanden et medlems ytringer utilbørlige, kan den pågældende kaldes til orden. Hvis 

medlemmet ikke retter sig efter formandens påtale, kan formanden fratage den pågældende ordet. 

Formanden kan derefter nægte medlemmet ordet på ny i samme møde. Udvalget for 

Forretningsordenen kan desuden beslutte, at et medlem, der har været kaldt til orden, udelukkes fra 

Tingets møder i indtil 14 mødedage. Det pågældende medlem kan, så længe udelukkelsen varer, 

heller ikke deltage i udvalgsmøder. 

Stk. 3. De i stk. 2 nævnte forholdsregler finder tilsvarende anvendelse, hvis formanden finder et 

medlems skriftlige ytringer i forslag, betænkninger m.v. utilbørlige, samt hvis et medlem på anden 

måde gør sig skyldig i grov ordenskrænkelse. 

Stk. 4. Dersom et medlem undlader at rette sig efter formanden, efter at denne har frataget den 

pågældende ordet, eller dersom almindelig uorden opstår, påhviler det formanden at udsætte mødet 

eller om nødvendigt at hæve det. 

 

§ 30 

Bifalds-og mishagsytringer anses for stridende mod god orden. 

 

§ 31 

Finder formanden, at forhandlingerne drages utilbørligt i langdrag, kan denne foreslå deres 

afslutning. Tinget træffer da afgørelsen uden forhandling, efter at navnene på dem, der har forlangt 

ordet, er oplæst. Ligeledes kan 17 medlemmer skriftligt forlange sat under afstemning uden 

forhandling, om afslutning skal finde sted. Disse medlemmers navne samt navnene på dem, der har 

forlangt ordet, oplæses. 

 

§ 32 

Stk. 1. Medlemmerne indkaldes til Tingets første møde i hver samling ved formandens/den 

fungerende formands foranstaltning. Indkaldelsen udsendes i elektronisk form eller i papirform 

direkte til medlemmerne og offentliggøres på en af Folketingets hjemmesider. 

Stk. 2. Formanden meddeler ved slutningen af hvert møde tiden og dagsordenen for næste møde, for 

så vidt sådant på det pågældende tidspunkt kan opgives. Meddelelse om dagsordenens indhold kan 

gives ved henvisning til en af Folketingets hjemmesider eller til den snarest muligt udsendte 

dagsorden. Indkaldelse til møde kan endvidere ske ved udsendelse af dagsorden i elektronisk form 

eller i papirform. At formanden har ansat tidspunktet og dagsordenen for næste møde, skal dog ikke 

hindre denne i senere at indkalde mødet til et andet tidspunkt. 

Stk. 3. Formanden kan, når dagsordenen ikke er fastsat i henhold til stk. 4 i denne paragraf, forandre 

rækkefølgen af de derpå opførte sager, og formanden kan lade en på dagsordenen opført sag udgå, 



når der gives Tinget meddelelse om grunden dertil; men bortset fra valg af medlemmer til udvalg, 

kommissioner og hverv kan kun sager, som står på dagsordenen for et møde, behandles i dette. 

Stk. 4. Det påhviler formanden at indkalde til møde, når mindst 2/5 af Folketingets medlemmer eller 

statsministeren skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden (grl. § 39). 

Stk. 5. På Tingets sidste mødedag i en uge offentliggøres så vidt muligt en ugeplan med angivelse af 

formandens foreløbige planer for arbejdet i de nærmest følgende dage på en af Folketingets 

hjemmesider.”  

Uddrag af forretningsordenens bilag 1 vedrørende taletidsregler: 

”Forespørgsler  

 

Forespørgslens begrundelse ........................... 3 min.  

Ministerens besvarelse ................................. 15 min.  

 

Derefter:  

 1. gang  2. gang  flg. gange  

Forespørgeren  5 min.  5 min.   

Ordførere  5 min.  5 min.   

Andre medlemmer  3 min.    

Ministre  10 min.  5 min.  5 min.  

Er forespørgeren tillige ordfører for sin folketingsgruppe, har den pågældende – efter at 

forespørgslen er begrundet – alene taletid som forespørger.  

 

Forslag til vedtagelse  

Når der under forhandlingen om en sag fremsættes et forslag til vedtagelse, tilkommer der 

medlemmer, som på det pågældende tidspunkt har opbrugt deres taletid, en ekstra taletid på 5 

minutter. Det samme gælder, dersom der senere under den samme forhandling stilles nye forslag til 

vedtagelse (§ 24, stk. 3).  

 

Afvigelse fra taletiderne  

Formanden kan tillade afvigelse fra de i forretningsordenen og bilaget til denne fastsatte taletider, 

når omfanget af en sag gør dette påkrævet. Henvendelse om udvidet taletid bør ske senest 2 dage før 

det pågældende møde (§ 28, stk. 2). Ønskes udvidet taletid ved forhandlingerne om en forespørgsel, 

meddeles dette samtidig med indleveringen af forespørgslen.  

 

Medlemmer valgt på Færøerne og i Grønland  

Medlemmer valgt på Færøerne og i Grønland har samme taletid som ordførere for 

folketingsgrupperne.  

 

Korte bemærkninger  

Uanset de fastsatte taletider kan der i det omfang, formanden finder det rimeligt, gives medlemmer 

ordet for fremsættelse af korte bemærkninger af indtil 1 minuts varighed. Under særlige 

omstændigheder kan formanden give et medlem ordet for en replicerende kort bemærkning af indtil 

3 minutters varighed (§ 28, stk. 3).”  

  



Bilag 2e: 

Regler for taletid i Forespørgselsdebat 24 

Som det fremgår af bilag 2a er empirien en forespørgselsdebat med to Forslag til vedtagelse. Dette 

har betydning for, hvor meget taletid, hver enkelt deltager er berettiget til under behandlingen af 

forespørgslen, jf. de i bilag 2d nævnte regler for taletid i Folketingets forretningsorden. Jeg skal 

derfor i det nedenstående kort opridse reglerne for taletid for Forespørgselsdebat 24 efter funktion: 

Ministeren: Udenrigsministeren, som forespørgslen her er rettet til har 15 min. til besvarelse heraf, 

efterfulgt af et ubegrænset antal gange af taletid, hvoraf den første må være 10 min. og de følgende 

5 min. 

Ordføreren: Hvert tilstedeværende parti vælger en ordfører, og denne har i en forespørgsel ret til 

taletid i 2. omgange á 5 min. Herudover har hver ordfører yderligere 5 min. taletid for hvert forslag til 

vedtagelse, der måtte blive fremsat under forhandlingerne.  

Forespørgeren: Forespørgeren har 3 min. til at begrunde forespørgslen og derefter taletid i 2 

omgange á 5 min. Hvis forespørgeren tillige er ordfører har denne efter begrundelsen alene taletid 

som forespørger. I tilfældet F24 stilles forespørgslen af 6 personer, men rollen som forespørger 

udfyldes i behandlingen kun af 1 af disse, og denne person er i F24 samtidig ordfører. Også 

forespørgeren tildeles yderlige 5 min. taletid pr. forslag til vedtagelse. 

Andre medlemmer: Andre medlemmer er berettiget til 1 gang taletid á 3 min i behandlingen af en 

forespørgsel, mens også disse får 5 min. yderligere taletid for hvert forslag til vedtagelse. 

Fordelingen af taletid efter funktion for Forespørgselsdebat 24 ser derfor således ud: 

Funktion Maksimal tilladt taletid i 

minutter 

 

Ministeren 

 

 

Ubegrænset 

 

Ordføreren 

 

 

20 

 

Forespørgeren 

 

 

23 

 

Andre medlemmer 

 

 

13 
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