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Abstract 

EU’s most contested enlargement 

Never before has an application for EU membership caused so much debate and research as 

Turkey’s application has. Since the debate on the EU’s Constitutional Treaty and thus the future of 

the EU, there has also been a strong and highly controversial debate on Turkey's efforts to join the 

EU. Various phenomena and issues such as state/nation, geopolitics, security, culture and religion 

etc. is being used in arguments for and against membership. However, the arguments for and 

against membership are often intermixed. This is due to the fact that it is not clearly distinguished 

from which levels and areas the arguments for and against are obtained.  

The purpose of this thesis is to investigate Turkey’s possibilities for achieving membership on the 

basis of different components which can influence the outcome. These components are security 

policy, democracy and human rights, and culture and religion. In addition the purpose is also to 

investigate the three components both individually and in a larger context, because as mentioned 

previously the arguments and phenomena often are mixed together. Thus in the end be able to give 

a realistic estimate of possibility of membership.  

With the use of a literature review of several published articles, all concerning the three 

components; security policy, democracy and human rights, and culture and religion, this thesis will 

initially present the reader with an understanding of; the theory used in the three different 

components with relevance to the possibility of membership, the history of Turkey with a 

perspective on Europe and the EU, and finally a review of the accession negotiations with Turkey. 

Later on the theory will be applied in order to analyse the components and the subsequent 

possibility for membership and lastly the conclusions of this analysis are discussed in order to look 

at the possible future impact that a Turkish membership will have regionally, globally, on the EU 

internally and on Turkey itself. 

Based on the literature review and the analysis it is evident that time is still on Turkey’s side 

because as long as the EU do not stop the negotiations the country has an opportunity to join the 

EU. The integration of Turkey is already in progress and is difficult to stop again. Security 

politically Turkey is probably going to be an asset for the EU and additionally concerning Turkey’s 

international relations the country is on track towards membership although there are still major 
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obstacles that need to be resolved. Democracy and human rights policy are the largest obstacles that 

need to be resolved, however Turkey is moving in the right direction.  

In the end Turkish PM, Recep Tayip Erdogan, and the AKP (Turkish: Adalet ve Kalkınma Partisi, 

English: Justice and Development Party) government must continue to convince the Turkish 

population about the benefits of European integration while the EU on the other side must be 

prepared to see Turkey as a benefit and not a disadvantage. Both the EU and Turkey must be ready 

to change their self-understandings and, respectively, be ready to include, and be a part of a larger 

cultural entity. It is clear that Turkey's culture and religion will play a big role in successful 

application, even if it is not part of the official requirements for accession. The effect of Turkish 

membership will affect the future of both the EU and Turkey internally but also have affects 

regionally and globally. 
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1 Indledning 

1.1 Introduktion 
EU har siden begyndelsen med Kul- og Stålunionen til nutidens EU vokset sig større og større 

(Friis, EU fra fundament til konvent, 2003), og spørgsmålet er derfor, hvor længe man kan fortsætte 

med at optage nye stater i fællesskabet. Undervejs har EU ændret sig fra at være et udelukkende 

økonomisk samarbejde til sidenhen at blive et samarbejde med sikkerhedspolitik, demokrati, 

menneskerettigheder og kultur som er dele af EU’s fundament og visioner (Friis, EU fra fundament 

til konvent, 2003). Tyrkiet har som ansøgerland været genstand for en langvarig debat i europæisk 

sammenhæng. Debatten om et muligt EU-medlemskab til Tyrkiet har eksisteret siden man indgik 

Ankara-aftalen og har siden 1999, da Tyrkiet officielt blev anerkendt som ansøgerland været på 

dagsordenen både nationalt i EU’s medlemslande, men også internt i EU og dens institutioner. 

Tyrkiet har fået en hovedrolle i den nye runde af udvidelser, da nationens specielle position både 

geografisk, kulturelt, og religiøst måske kan, ved en mulig inkludering, rokke ved hele EU’s 

fundament (Boel, Erik; Møller Sørensen, Jesper, 2005). På trods af reformer og dermed også 

fremskridt har Tyrkiet endnu ikke opnået medlemskab, og har stadig et godt stykke vej før dette 

bliver virkelighed (Fenger-Grøndahl, 2007). Aldrig før har en ansøgning til EU skabt så megen 

debat og forskning som Tyrkiets mulige medlemskab. Argumenterne er mange og varierede, men 

langt de fleste blander fænomener fra forskellige niveauer sammen når der debatteres for og imod et 

medlemskab. Fx at Tyrkiet pga. af sin geografiske placering ikke har samme kultur som EU eller at 

landets religion vil forhindre Tyrkiet i at blive en del af EU demokrati (Uffe Østergård, 2006). Dette 

udgør problemerne med at se på Tyrkiets muligheder for medlemskab.  

Formålet med kandidatafhandlingen er at undersøge Tyrkiets muligheder for at blive medlem af EU 

ud fra flere forskellige komponenter, som kan have indflydelse på udfaldet. Herudover er formålet 

også at forstå argumenterne og fænomenerne som ligger til grund for den endelige beslutning, og 

herunder at se dem både hver for sig og i en større sammenhæng. Da argumenterne og 

fænomenerne ofte bliver blandet sammen, er det derfor vigtigt at kunne anskue dem individuelt for 

at kunne undersøge muligheden for medlemskab. Der er mange komponenter, der spiller ind i 

forhold til muligheden for medlemskab. Derfor har jeg valgt at fokusere på tre af disse 

komponenter, som vil være en del af beslutningsprocessen, og dermed også fokusere på netop de 
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niveauer, hvori argumenterne og fænomenerne optræder. Dette kan hermed give mig mulighed for 

realistisk at vurdere, hvordan Tyrkiets chancer for medlemskab er. 

1.2 Problemformulering  
Siden debatten om EU’s forfatningstraktat og dermed EU’s fremtid har der tillige også været en 

kraftig og meget omdiskuteret debat om Tyrkiets bestræbelser på at blive medlem af EU. 

Forskellige fænomener og områder såsom stat/nation, geopolitik, sikkerhedspolitik, kultur og 

religion med mere bliver brugt i argumenterne for og imod et medlemskab.  

Hvordan bevæger diskussionen og argumentationen sig i forskellige niveauer omkring Tyrkiets 

optagelse i EU, og hvorfor blandes fænomener, som hører hjemme på forskellige niveauer, i de 

argumenter der fremføres for og imod et tyrkisk medlemskab?  

Problemet belyses gennem en begrebsafklaring og en analyse af de forskellige niveauer og områder 

hvor de enkelte fænomener hører hjemme. Desuden diskuteres muligheden for tyrkisk medlemskab 

og hvilken effekt et medlemskab vil have på EU’s fremtid både regionalt og globalt, men også for 

Unionen og Tyrkiet selv. 

Min hypotese er, at man ikke kan vurdere muligheden for et tyrkisk medlemskab, hvis debatten er 

skæv, da man hermed ikke nøje skelner de forskellige niveauer og områder, hvorfra argumenter for 

og imod hentes.  

1.3 De tre komponenter 
Sikkerhedspolitik, demokrati og menneskerettigheder samt kultur og religion er alle dele af de 

argumenter, der bliver brugt i forbindelse med debatten omkring Tyrkiets mulige optagelse i EU. 

Problemet er bare, at de bliver blandet sammen i argumenterne både for og imod medlemskab. 

Derfor har jeg valgt at dele dem op hver for sig, og derefter se på mulighederne for et tyrkisk 

medlemskab af EU. Den første af komponenterne er sikkerhedspolitikken. Et politikområde som har 

fået større og større betydning i EU i takt med, at samarbejdet er blevet udvidet med flere og flere 

lande. Samtidig er EU nået så langt i sin udvikling, at man nu gerne vil have en fælles udenrigs- og 

sikkerhedspolitik, og derfor også har oprettet en fælles udenrigstjeneste med dertil hørende EU-

udenrigschef, Cathrine Ashton (Europa-Kommissionen i Danmark, 2010). Den anden af 

komponenterne er demokrati og menneskerettigheder. Dette politikområde er en del af EU’s 

fundament og byggesten (EU (Københavnskriterierne), 2010), og kan derfor ikke udelades, når man 
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taler om mulighederne for et EU-medlemskab. Derudover er et af EU’s mål at ved af hjælp såkaldt 

soft power, kort fortalt betyder det at man skal virke og være attraktiv for stater uden for 

samarbejdet, og at få spredt de demokratiske værdier og menneskerettigheder ikke bare til nye 

medlemslande, men også påvirke stater og nationer som er i EU’s interessesfære. Den tredje og 

sidste af komponenterne er kultur og religion. Dette politikområde har mindst lige så stor betydning 

for muligheder for medlemskab som de to andre komponenter, omend kultur og religion er mindre 

håndgribeligt og målbart end sikkerhedspolitik, demokrati og menneskerettigheder. Men samtidig er 

dette politikområde oftest det, som bliver blandet sammen med andre argumenter, og dermed skaber 

uorden i argumentationen for og imod et tyrkisk medlemskab. 

1.4 Afgrænsning 
Ikke bare i EU, men også globalt er der kommet mere fokus på sikkerhedspolitik, demokrati og 

menneskerettigheder samt kultur og religion og i denne sammenhæng rummer den tyrkiske stat og 

nation mange problemstillinger. Stat forstået som en politisk-institutionel størrelse, der rummer 

politiske institutioner med bestemt myndighed og kompetencer i forhold til hinanden. Nation 

forstået som en gruppe mennesker, der har fælles sprog, religion, skikke, sædvaner, historie, 

territorium, institutioner. Jeg har derfor udvalgt de vigtigste problemstillinger i hver af de tre 

komponenter. Jeg har fravalgt det finansielle aspekt af Tyrkiets muligheder for medlemskab, da 

dette bliver sjældnere brugt i argumentationen. Jeg har udvalgt teorier der giver mig mulighed for at 

analysere på Tyrkiets muligheder for medlemskab, selvom det ville have været interessant at 

inddrage endnu flere teorier specielt geopolitiske. Det kunne selvfølgelig have været spændende at 

arbejde videre og inddrage samtlige problemstillinger, og herefter tage stilling til disse gennem et 

større udvalg af teorier, da man dermed kunne få det fulde billede af Tyrkiets muligheder for at 

blive medlem af EU. 

1.5 Afhandlingens struktur 
I det følgende vil jeg kort anskueliggøre hvorledes afhandlingen er struktureret. Til at begynde med 

forklares først de tre udvalgte komponenters teori, dette efterfølges af blik på Tyrkiets historie med 

relevans i forhold til Europa og EU. Herefter følger der en gennemgang af forhandlingerne med 

Tyrkiet. Derefter bliver de 3 komponenters teori brugt til at analysere muligheden for medlemskab. 

Til sidst bliver der ud fra analysen diskuteret om et fremtidigt perspektiv med Tyrkiet som en del af 

EU. 
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1.6 Metode og metodevalg 
Motivationen for det valgte emne var først og fremmest en undren over, hvor længe EU kan blive 

ved med at udvide. Det næste land som EU står til at inkludere i samarbejdet er Tyrkiet, der 

samtidig er det ansøgerland, som bliver kraftigst debatteret både nationalt og internationalt. Herefter 

forsatte min undren omkring hvorfor, at argumenter og fænomener, som tidligere nævnt, bliver 

blandet sammen i debatten om dette medlemskab. Motivationen for min problemformulering var 

derfor at finde ud af, hvorledes debatten foregår og dernæst udlede en tese. 

Dermed var jeg klar over, at min problemformulering måtte stille spørgsmål ved denne 

sammenblanding af argumenter og fænomener på forskellige niveauer. For at kunne besvare den 

måtte jeg derefter udvælge tre komponenter, som kunne give svar på fænomenerne og argumenter i 

deres rette niveau. Valget af komponenterne var de områder, hvor debatten har været størst og mest 

sammenblandet, og blev udvalgt efter nøje overvejelse og efter en gennemgang af litteraturen om 

Tyrkiet og debatten om det mulige medlemskab. Da problemformuleringen blev klar var det 

evident, at min undersøgelse ville være ud fra en deduktiv tilgang, da jeg ville udføre en teoribaseret 

analyse. Jeg ikke ville bruge ekspertinterview, da jeg allerede i forvejen i kraft af mine undervisere 

og undervisning på både bachelorniveau og kandidatniveau har haft eksperter på de områder jeg 

beskæftiger mig med i opgaven. Teorierne indenfor de tre komponenter som afhandlingen fokuserer 

på er udvalgt for at kunne analysere muligheden for et tyrkisk medlemskab i relation til hver af 

disse komponenter og til slut for at kunne se på den egentlige mulighed for medlemskab. I den 

første komponent er teorierne for det første udvalgt for at kunne forklare, hvilken rolle 

sikkerhedspolitik spiller, og hernæst hvordan integrationen i det europæiske samarbejde foregår. I 

den anden komponent er teorierne udvalgt for at kunne forklare hvilke krav der skal opfyldes for at 

blive medlem af EU, og hvorledes en udvidelse foregår. I tredje komponent er teorierne udvalgt for 

at kunne forklare hvad kultur og identitet er, og hvordan disse gensidigt påvirker hinanden. 

Vidensamlingen til denne kandidatafhandling er foregået ved, at jeg først satte mig ind i debatten 

om Tyrkiets mulige medlemskab, og efter at have udformet en problemformulering undersøgte jeg 

litteraturen om emnet. Herefter udvalgte jeg relevante kilder som skulle være grundlaget for den 

teoribaserede analyse. For at forstå mine kilder måtte jeg bruge en samfundsvidenskabelig 

videnskabsteori og valgte at fokusere på hermeneutikken. Den er relevant for denne afhandling på 

grund af følgende: 
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Hermeneutikken betyder fortolkning og består af tre dele; forståelse, udlægning og 

anvendelse/applikation. Herudover findes der tre former for hermeneutik. Traditionel, metodisk og 

filosofisk og ifølge Schleiermacher og Dilthey er formålet med den metodiske hermeneutik at 

undgå misforståelser i kommunikation mellem mennesker (Fuglsang & Bitsch Olsen, 2007). Derfor 

er den hermeneutiske tilgang vigtig i denne sammenhæng da argumenterne og fænomener 

sammenblandes i debatten om tyrkisk EU-medlemskab og det sker som følge af misforståelser i 

fortolkningen af kommunikationen. Da den metodiske hermeneutik er kendetegnet ved at 

beskæftige sig med reglerne for denne fortolkning så kan fortolkningerne kun blive mere rigtige, 

hvis der er flere regler (Fuglsang & Bitsch Olsen, 2007). Et grundprincip i hermeneutikken er den 

hermeneutisk cirkel, som betegner den vekselvirkning der foregår mellem del og helhed. Delene 

kan kun forstås, hvis helheden inddrages, og omvendt kan helheden kun forstås i kraft af delene 

(Fuglsang & Bitsch Olsen, 2007). I den metodiske hermeneutik er den hermeneutiske cirkel 

kendetegnet ved, at omfatte forholdet mellem kontekst og teksten, og denne gensidige og 

afgrænsede relation er derfor interessant at undersøge ifølge Schleiermacher og Dilthey (Fuglsang 

& Bitsch Olsen, 2007). Derfor kan Tyrkiets muligheder for medlemskab heller ikke forstås uden at 

bruge den hermeneutiske cirkel. 

 

2 De tre komponenter 

2.1 Sikkerhedspolitik 

2.1.1  IP-teori 

2.1.1.1 Realismen 

Realismen som teori inden for international politik går langt tilbage i historien helt tilbage til 

oldtidens Grækenland (Jackson & Sørensen, 2007). De tanker de kom frem til dengang, kan vi 

stadig godt bruge den dag i dag. Klassisk realisme udspringer af tankerne fra især Thukydid, 

Machiavelli og Hobbes. Fra Oldtidens Thukydid (ca. 460 f.Kr. - ca. 400 f.Kr) og hans ideer om 

omverden, og videre til Renæssancens Machiavelli (1469 – 1527) og hans værk Fyrsten som 

byggede videre på den klassiske realisme til 1600-tallets Thomas Hobbes (1588 – 1679) som i 

Oplysningstiden igen byggede ovenpå den klassiske realisme (Jackson & Sørensen, 2007). Idéen og 

teorierne om realismen ikke ændrede sig synderligt meget op igennem tiden, der skete kun små 
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justeringer. Vi skal dog frem til det 20. århundrede for at finde den form for realisme som vi kender 

og bruger nu til dags nemlig den neoklassiske realisme som teoretikeren Hans Morgenthau (1904-

1980) er garant for (Jackson & Sørensen, 2007).  

 

For at forstå den neoklassiske realisme må man gå tilbage og starte ved Thukydids tanker og idéer 

om det internationale samfund der eksisterede i og omkring Oldtidens Grækenland. Den tids 

samfund og internationale relationer var mellem Hellas, bestående af de forskellige bystater, og så 

resten af den ikke-græske verden. Der var dog ikke tale om et magtforhold, hvor alle stater er lige 

snarere tværtimod. Athen og Sparta reagerede i det grækerne kaldte Hellas, altså det der mere eller 

mindre svarer til nutidens Grækenland, mens en stor del af Mellemøsten og dele af Europa hørte 

under det mægtige Persiske Rige. Der var derfor tale om få stærke stater og mange små svage stater, 

rent politisk og militært. Relationerne mellem disse forskellige stater specielt i Grækenland 

fungerede på den måde at for at overleve måtte de svage stater indordne sig under de stærke stater. 

Altså at forstå og kunne begå sig i magtpolitikkens og udenrigspolitikkens intrigante og 

komplicerede spil (Jackson & Sørensen, 2007). 

 

Machiavelli førte disse tanker videre i hans store værk Fyrsten som handler om spillet mellem de 

mange stater. Han bruger dog ideen om løven og ræven, hvor løven symbolisere det stærke, men 

hvor ræven symboliserer det snu. To sider af udenrigspolitikken som er nødvendige at mestre, for at 

staten skal kunne overleve (Jackson & Sørensen, 2007). Disse to begreber er derfor centrale i 

klassisk realisme, og enhver statsleder skal derfor være i stand til at både at agere med magt, men 

bestemt også med snuhed.  

 

Hobbes mener, at mennesket befinder sig i en naturtilstand, hvori man hele tiden er i krig. Staten er 

en forlængelse af det enkelte menneske og derfor må staten således også befinde sig i denne tilstand 

af konstant krig. Krig forstået på den måde at mennesket, og derfor også staten, lever i frygt for at 

miste livet og derfor vil forsøge at overleve (Jackson & Sørensen, 2007). Derfor skabes der et 

såkaldt sikkerhedsdilemma, og for at komme ud af dette dilemma indgår man en pagt for at sikre 

hinandens overlevelse. Staterne kan, for at sikre egen overlevelse, komme så langt ud, at egentlig 

krig er den eneste udvej (Jackson & Sørensen, 2007). 
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Morgenthau går skridtet videre med realismen og udviklede tankerne omkring den neoklassiske 

realisme i sin bog Politics among Nations. Han taler om begrebet ”animus dominandi” – 

menneskets begær for magt. Dette begær betyder, at mennesket og dermed staten er naturligt 

politiske væsner. Det betyder også, at der opstår konflikter mellem mennesker samt stater. Hermed 

kommer magtpolitikken i spil. Morgenthaus tanker minder meget om Thukydids, Machiavellis og 

Hobbes’ osv. Det er med den forskel, at han skelner mellem det enkelte individs og statsmandens 

etik og moral, da statsmanden kan tillade sig at udføre nogle handlinger, som det enkelte individ 

ikke kan. Det kan kun lade sig gøre, fordi statsmanden handler på vegne af en hel nation og dens 

befolkning, og derfor i forhold til magtspillet bliver nødt til at overtræde moralske og etiske 

principper for, at staten kan overleve på længere sigt (Jackson & Sørensen, 2007). 

2.1.1.2 Liberalismen 

En anden teori som mange statsledere også sværger til er liberalismen. Liberalismen er tæt knyttet 

til de moderne stater og nationer. Liberalismen fokuserer på det enkelte menneskes muligheder i 

verden (Jackson & Sørensen, 2007), og ser derfor modsat på verden i forhold til realisterne der 

fokuserer på magt og konflikter. Liberalisterne mener derimod, at man ikke blander sig for meget i 

hinandens forhold og søger derfor ikke konflikten i forsøget på at overleve. Man er sin egen lykkes 

smed (Jackson & Sørensen, 2007) som betyder at man har et positivt syn på menneskets natur og 

dermed statens natur. Liberalismen kan føres langt tilbage i tiden til John Locke (1632-1704) og 

Immanuel Kant (1724-1804), men den form for liberalismen vi kender og bruger i dag er opstået 

efter Anden Verdenskrig og efter Den Kolde Krigs afslutning. (Jackson & Sørensen, 2007) 

 

De forskellige former af liberalismen er: Interdependens, institutionel og republikansk liberalisme. 

Interdependens betyder som begrebet lyder, at stater er afhængige af hinanden for at overleve, men 

også at denne afhængighed af andre stater gør, at man bliver berørt af konflikter der foregår andre 

steder (Jackson & Sørensen, 2007). Det har især kommet til udtryk i tiden efter 2. Verdenskrig, hvor 

flere og flere nationer har indgået fællesskaber for at sikre freden og sig selv. Dermed er de blevet 

afhængige af hinanden – et glimrende eksempel på dette er EU og dennes institutioner hvor 

medlemslande overgiver dele af deres suverænitet for sikre statens overlevelse (Jackson & 

Sørensen, 2007). Den nærmeste slægtning til interdependens er den institutionelle liberalisme som 

også bygger på fællesskabet med individuelle friheder. Dette foregår dog på overstatsligt eller 

transnationalt niveau. Institutioner som NATO og FN, hvor staterne følger fælles vedtagne 

principper og regler. I kraft af samarbejde og fællesskab sørger man for, at den enkelte stat kan 
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overleve. Den republikanske liberalisme bygger ligeledes på, at menneskets natur bør stræbe efter at 

søge freden og ikke konflikten. Teorien er bygget på, at liberale demokratier dermed også er mere 

fredelige og følger international lov. Tre principper skal overholdes for, at freden mellem de liberale 

demokratier kan vedligeholdes.  

• At man bruger de demokratiske værdier og normer for at komme frem til en fredelig løsning 

af konflikter.  

• At der er fredelige relationer mellem demokratiske stater baseret på samme moralske 

fundament.  

• At der er et økonomisk samarbejde mellem demokratierne dvs. at man interdependente 

(Jackson & Sørensen, 2007). 

2.1.2  Geopolitisk teori 

2.1.2.1 Geopolitikkens oprindelse 

Begrebet geopolitik kan føres tilbage til den svenske politiske forsker Rudolf Kjellen (1864-1922) 

som i 1899 søgte at beskrive en stats geografiske base, ergo dens naturlige omfang og ressourcer, 

som menes at udgøre statens magtpotentiale (Ó Tuathail, Dalby, & Routledge, 2006). Begrebet gik 

lidt i glemmebogen indtil tiden efter 1. Verdenskrig, hvor det igen fik en opblomstring da den 

tidligere general Karl Haushofer begyndte at bruge begrebet for at fremme nationalistisk tænkning i 

efterkrigstidens Tyskland. Blandt Haushofers meget gode venner var to tidligere veteraner fra 

krigen –de to nazister Rudolf Hess og Hitler (Ó Tuathail, Dalby, & Routledge, 2006). Der skulle gå 

en rum tid før geopolitik igen blev brugt da begrebet blev et tabu efter Haushofer og hans bekendte 

havde ”misbrugt” det. Først under Den Kolde Krig begyndte man igen at bruge geopolitikken. Nu 

var det igen blevet populært at bruge begrebet til at forklare specielt supermagternes gøre og laden i 

forskellige udenrigspolitiske situationer (Ó Tuathail, Dalby, & Routledge, 2006). USA's 

udenrigsminister i 1970’erne, Henry Kissinger, skulle gøre begrebet berømt,da han brugte det til at 

forklare den balancepolitik USA førte på det tidspunkt. Siden da er begrebet mere eller mindre 

blevet normalt at bruge ikke kun hos forskere, men også hos andre med interesser i geopolitik (Ó 

Tuathail, Dalby, & Routledge, 2006). 

2.1.2.2 Mackinder 

Den moderne geopolitik blev skabt og udviklet i det imperialistiske Europa fra midten af 1800-tallet 

og frem til 2. Verdenskrig, da Europa undergik store forandringer, idet gamle riger faldt og nye 
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opstod som følge af de mange krige, som prægede perioden. En af de intellektuelle fra denne tid var 

den engelske geograf Halford Mackinder (1861-1947), der udviklede sin kendte Heartland-teori, der 

skulle forklare hvorledes verden var inddelt i forskellige zoner (se bilag 1), og hvordan 

magtforholdet indenfor zonerne og zonerne imellem, havde betydning for hvem, der besad magten i 

Verden (Ó Tuathail, Dalby, & Routledge, 2006). Mackinder anskuede Verden fra et 

fugleperspektiv, og tog udgangspunkt i det han kaldte ”the Pivot Area” eller ”Heartland”. Området 

omkring det nuværende Rusland og dele af Østeuropa. Rundt omkring dette lå Eurasia som 

Mackinder døbte ”World-Island” som igen var en del af det han kaldte Inner or Marginal Crescent, 

og resten af Verden blev til ”Lands of Outer or Insular Crescent” (Ó Tuathail, Dalby, & Routledge, 

2006). I sit essay The Geographical Pivot skrev Mackinder også den berømte sætning om de 

geopolitiske magtforhold i verden: ”Who rules East Europe commands the Heartland; Who rules 

the Heartland commands the World-Island; Who rules the World-Island commands the World”  (Ó 

Tuathail, Dalby, & Routledge, 2006). Dermed viste Mackinder at til trods for, at han forsøgte at 

bevare fugleperspektivet, så han alligevel verden ud fra sin egen baghave nemlig det britiske 

imperium.  

2.1.2.3 Fukuyama 

Francis Fukuyama (1952-) er kendt for sit essay End of History, herudover er han også kendt for at 

være en del af den neokonservatisme, som i slutningen af det 20. århundrede fandt stor opbakning 

hos specielt USA’s præsidenter (Ó Tuathail, Dalby, & Routledge, 2006). Fukuyamas lidt 

selvhøjtidelige og halvfilosofiske essay blev kendt i en bred forstand for dens tese om, at vi var nået 

så langt i menneskets udvikling, at man var vidne til slutningen på Historien. Der var en kamp om 

idéer og principper, og at den vestlige verden, personificeret ved Vesteuropa og USA var nået det 

udviklingsstadie, hvor de stod som symbol på de universelle principper og idéer (Ó Tuathail, Dalby, 

& Routledge, 2006). Fukuyama var dermed med til at placere både USA og Europa som 

demokratiets vogtere, og desuden placere en tankegang, som stadig eksisterer i bedste velgående. 

Mange, især politikere, mener, at amerikanske og europæiske ideer er bedre og mere universelle 

end andre ideer rundt om i verden, hvilket også har skabt problem for både USA og EU i forskellige 

udenrigspolitiske situationer (Ó Tuathail, Dalby, & Routledge, 2006). 

2.1.2.4 Huntington 

Samuel P. Huntington (1927-2008) var også en del af den neokonservative bølge, der eksisterede i 

USA efter afslutningen på Den Kolde Krig. Ligesom Fukuyama blev også Huntington meget kendt 
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for et essay Clash of Civilizations han fik publiceret i magasinet Foreign Affairs (Ó Tuathail, Dalby, 

& Routledge, 2006). Huntington mener, at grunden til konflikter i fremtiden vil skyldes 

sammenstødet mellem forskellige civilisationer og dermed et sammenstød mellem forskellige 

kulturer. Disse sammenstød mellem civilisationer vil ifølge Huntington være med til at dominere 

det globale politiske landskab. Huntington skelner mellem 7-8 civilisationer som kan spores langt 

tilbage i tiden, og disse civilisationer har en given identitet. I konflikten mellem 2 forskellige 

civilisationers identiteter vil disse samle andre civilisationer med samme identitet i grupper, som 

igen vil kæmpe mod hinanden. Dermed ender det, som Huntington skriver i sit essay, med at man 

har det som han kalder ”the West and the Rest”, hvor den vestlige civilisation står overfor resten af 

verden og ind i mellem står såkaldte brydningsstater der ikke kan finde ud hvor og i hvilken 

civilisation de hører til som fx Tyrkiet (Ó Tuathail, Dalby, & Routledge, 2006). 

 

2.1.3  Integrationsteori 

De findes forskellige måder at anskue integration på stats- eller nationsniveau. De mest 

fremherskende er dog neofunktionalisme og intergovernmentalisme. Hver især følger de to 

integrationsteorier forskellige former i international politik. Neofunktionalisme følger den 

liberalistiske tankegang, mens intergovernmentalismen følger den realistiske tankegang 

(Nedergaard, 2010). 

2.1.3.1 Neofunktionalismen 

Den neofunktionalistiske teori er udviklet af Ernst B. Haas (1921-1986) der ser 

integrationsprocessen, som en snebold der ruller ned af bjerget. Altså en proces der starter i det små 

og vokser sig større og større. Det centrale begreb i neofunktionalismen er spill-overeffekten. En 

effekt der vil fortsætte, uanset om stater vil det eller ej, da når den først er sat i gang er meget svær 

at stoppe igen (Nedergaard, 2010) (Smith, 2001). Hvis man tager EU som eksempel, startede det 

hele som et økonomisk politisk samarbejde, der skulle stabilisere Europa efter 2. Verdenskrig og 

som sidenhen har udviklet sig til at dække over politisk samarbejde på mange forskellige områder 

såsom udenrigspolitik, markedspolitik osv.. Neofunktionalismen følger som tidligere nævnt den 

liberale tankegang. Det kommer til udtryk ved, at man afgiver sin suverænitet på visse områder for 

på den måde at sikre, at staten ved at indgå i et samarbejde kan overleve ved hjælp af 

interdependesen af andre stater. Hermed bliver samarbejdet og ikke staten den vigtigste aktør i 

integrationsprocessen. Et andet vigtigt punkt ved neofunktionalismen er, at den foregår på et 
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supranationalt niveau, da staterne har afgivet deres suverænitet til samarbejdets institutioner 

(Nedergaard, 2010). 

2.1.3.2 Intergovernmentalismen 

Den intergovernmentale teori er modsætningen til neofunktionalismen. Her er det staterne, der er de 

vigtigste aktører, idet de samarbejder på et mellemstatsligt niveau omkring den internationale 

politik. Hermed fungerer integrationen kun, hvis stater selv er interesserede i et samarbejde 

(Nedergaard, 2010) (Smith, 2001). Hvis EU skal have mere magt over medlemslandene, betyder det 

altså, at staterne skal være villige til at lade institutioner bestemme dele af lovgivningen. Men at 

dette bliver bestemt af statslederne på ministermøder. Hermed kan det udledes, at for at undgå 

konflikter vælger staterne at samarbejde for at bevare status quo i magtspillet (Nedergaard, 2010). 

Intergovernmentalismen kan dog kun forklare dele af den europæiske integration og derfor 

udviklede Andrew Moravcsik (1958-) en teori kaldet liberal intergovernmentalisme hvor 

integrationen foregår i to trin. Første trin er en higen efter EU-politikker fra indenlandske 

økonomiske og sociale aktører som udøver et pres på regeringerne i de forskellige medlemslande. 

Andet trin er, at de EU-politikker, der var efterspurgt af indenlandske aktører nu bliver bragt videre 

til det intergovernmentale niveau, hvor der indgås aftaler mellem de forskellige statsledere, der så 

udmunder i nye EU-politikker som kan implementeres i medlemslandene (Nedergaard, 2010). 

2.2 Demokrati og menneskerettigheder 

2.2.1  Københavnerkriterierne 

Ifølge EU’s regler skal et land som ansøger om optagelse i EU opfylde visse kriterier. Disse 

tiltrædelseskriterier bliver i daglig tale kaldt Københavnskriterierne, da de blev besluttet på et 

topmøde i København i 1993. Således står det nu i den nyeste traktat – Lissabon-traktaten: 

Alle lande, der ønsker at blive medlem af Den Europæiske Union (EU), skal opfylde betingelserne i 

artikel 49 og overholde principperne i artikel 6, stk. 1, i EU-traktaten (EU (Københavnskriterierne), 

2010). 

2.2.1.1 Hovedkriterierne 

Et medlemskab af EU kræver, at ansøgerlandet opfylder hovedkriterierne som består af de politiske 

kriterier og de økonomiske kriterier samt EU’s Acquis Communautaire. 
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• De politiske kriterier kræver at landet har opnået institutionel stabilitet, der sikrer at der 

hersker demokrati, og at principperne for retsstaten bliver overholdt. Desuden skal 

menneskerettighederne også følges, herunder respekten og beskyttelsen af mindretal.  

• De økonomiske kriterier kræver at landet har en fungerende markedsøkonomi samt at det 

skal kunne klare konkurrence og markedskræfterne i EU.  

• Den sidste del af kriterierne går ud på at ansøgerlandet skal være i stand til at overtage og 

gennemføre de regler som bliver besluttet i EU, det såkaldte Acquis Communautaire, som 

består af 35 kapitler, herunder også tilslutte sig målet om en politisk, økonomisk og 

monetær union.  

Men inden et ansøgerland overhovedet kan begynde at indlede forhandlinger med EU skal det 

politiske kriterium være opfyldt. Først herefter kan rammerne og redskaberne for optagelsen 

fastlægges i såkaldte førtiltrædelsesstrategier og i de egentlige tiltrædelsesforhandlinger (EU 

(Københavnskriterierne), 2010) (Udenrigsministeriet, 2008). 

2.2.2 EU’s grundlæggende rettigheder 

2.2.2.1 EU Charter om grundlæggende rettigheder 

Ved at anerkende, implementere og overholde EU’s traktater kommer ansøgerlandet derved også til 

at skulle overholde EU’s charter om grundlæggende rettigheder. I præamblet til charteret står der 

om hvilke værdier og normer EU er bygget på, og hvordan EU er bundet sammen pga. disse 

værdier, som følgende citat viser: ”De europæiske folk har med skabelsen af en stadig snævrere 

sammenslutning besluttet at dele en fredelig fremtid, der bygger på fælles værdier.” (EU (Charter), 

2000) (EU (Menneskerettigheder), 2010). Endvidere fortæller præamblet om, hvordan 

medlemslandet bør og skal opføre sig både internt og i forhold til andre EU-medlemslande. 

Medlemslandene og eventuelle ansøgerlande forpligter sig dermed også ifølge charteret til at 

overholde og vedligeholde disse rettigheder i fremtiden; ”Disse rettigheder medfører ansvar og 

pligter såvel over for andre mennesker som over for det menneskelige fællesskab og de kommende 

generationer.” (EU (Charter), 2000) (EU (Menneskerettigheder), 2010). 
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2.2.3  Lykke Friis’ antagelser 

2.2.3.1 Udvidelse af EU 

Ifølge EU-ekspert Lykke Friis (1969-) er grunden til at EU gennemførte udvidelserne først og 

fremmest pga. sikkerhedspolitiske årsager specielt efter Den Kolde Krigs afslutning. Endvidere er 

en af EU’s andre motiver Unionens selvforståelse og samlede identitet. Det har fra starten af EU-

projektet været ideen at samarbejdet skulle bygge på fred og demokrati (Friis, EU fra fundament til 

konvent, 2003). Hvis EU derimod ikke havde valgt at indlemme de central- og østeuropæiske lande 

efter Berlinmurens fald, var Unionen højst sandsynligt havnet i en form for identitetskrise. Lykke 

Friis citerer da også for den tidligere tyske udenrigsminister Joscka Fischer for følgende: 

”Beslutningen om at udvide EU er uomtvistelig. For at sige nej til denne ville medføre enorme 

risici, Enorme. Og så ville det i øvrigt ødelægge den europæiske idé, for den er jo ikke forbeholdt 

Vesteuropa.” (Friis, Den Europæiske Byggeplads, 2002). Dette må om noget også være tilfældet 

med den nye udvidelse med Balkan-landene og Tyrkiet. Samtidig kan længden på den tid, det tager 

at optage et land variere alt efter, hvor hurtigt EU er til at optage et nyt medlemsland, men også 

hvor hurtig ansøgerlandet er til at gennemføre reformer (se bilag 2). Det viser sig, at samtlige runder 

af udvidelser har trukket ud, da man hver gang har skullet lave om på hvordan og hvor megen 

indflydelse det nye ansøgerland skal have i EU’s forskellige institutioner (Friis, EU fra fundament 

til konvent, 2003).  

2.2.3.2 Indvandring og udvandring 

Frygten for indvandring af arbejdstagere er sket før, da Portugal og Spanien blev medlemmer, men 

sidenhen viste det sig, at der intet var at frygte. Det samme kan gøre sig gældende, hvis man 

indlemmer Tyrkiet og Balkan-landene. Derudover vil et medlemskab ifølge Lykke Friis virke som 

en gulerod til at blive i landet i stedet for at tage til et andet EU-medlemsland. Problemet for de nye 

medlemslande er derimod, at de kan opleve et såkaldt brain-drain til andre lande, idet den 

højtuddannede del af befolkning frit kan søge arbejde i et andet medlemsland (Friis, Den 

Europæiske Byggeplads, 2002). 

2.2.3.3 Geografi eller ikke? 

Hvor meget større kan EU blive? Lykke Friis fremhæver, at man i traktaterne faktisk ikke har skelet 

til det geografiske, men derimod har valgt at ligge vægt på det politiske, og om hvorvidt et land kan 

overholde de demokratiske principper og spillerregler (Friis, Den Europæiske Byggeplads, 2002). 
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Således står der følgende i Lissabon-traktaten omkring udvidelsesparagraffer (Folketingets EU-

Oplysning (Lissabontraktaten), 2008): 

Artikel 49 

Kriterier for medlemskab og procedure for tiltrædelse af Unionen.  

Enhver europæisk stat, som respekterer værdierne i artikel 2 og forpligter sig til at fremme dem, kan ansøge om at blive medlem af 

Unionen. Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter underrettes om denne ansøgning. Den ansøgende stat retter sin 

ansøgning til Rådet, som træffer afgørelse med enstemmighed efter høring af Kommissionen og efter godkendelse fra Europa-

Parlamentet, der udtaler sig med et flertal blandt sine medlemmer. De kriterier for medlemskab, som Det Europæiske Råd er nået til 

enighed om, skal tages i betragtning. Vilkårene for optagelsen og sådanne tilpasninger af de til grund for Unionen liggende 

traktater, som optagelsen medfører, fastlægges ved en aftale mellem medlemsstaterne og den ansøgende stat. Denne aftale 

forelægges samtlige kontraherende stater til ratifikation i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser. 

OG 

Artikel 6 

Grundlæggende rettigheder 

1. Unionen anerkender de rettigheder, friheder og principper, der findes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 

rettigheder af 7. december 2000 som tilpasset den 12. december 2007 i Strasbourg, der har samme juridiske værdi som traktaterne. 

Chartrets bestemmelser udvider ikke på nogen måde Unionens beføjelser som fastsat i traktaterne. Rettighederne, frihederne og 

principperne i chartret skal fortolkes i overensstemmelse med de almindelige bestemmelser i chartrets afsnit VII vedrørende 

fortolkning og anvendelse af chartret og under behørigt hensyn til de forklaringer, der henvises til i chartret, og som anfører kilderne 

til disse bestemmelser. 

2.3 Identitet og kultur 

2.3.1  Konstruktivismen/modernismen 

2.3.1.1 Hvad er kultur? 

Hvad er kultur? Kultur kan defineres som de ideer, værdier, normer, traditioner osv., der føres fra 

en generation til den næste. Kultur anses af forskere som afgrænsede enheder. Enheder som følger 

en stat eller nations grænser (Jensen, 2005). Forenklet vil det sige at danskerne har en dansk kultur 

mens tyrkerne har en tyrkisk kultur. Man forudsætter derfor at alle i en nationalkultur deler dennes 

normer, værdier og regler, hvilket ikke nødvendigvis altid stemmer overens med virkeligheden. 

Herudover kan man findes forskellige fællestræk for de enkelte kulturer som kaldes kulturens 

kerneelementer. Disse kerneelementer og deres omgivende kultur ligger til grund for hvordan og 

hvorfor medlemmer af kultur handler på en bestemt måde (Jensen, 2005).  
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2.3.1.2 Eliten bestemmer 

Når man har en bestemt kultur, kan man derfor sige, at man besidder en bestemt identitet. Der 

findes flere forskellige identitetsteorier såsom etnosymbolismen og modernismen/konstruktivismen 

(Smith, 2001). Konstruktivismen eller modernismen er som sådan ikke en ny teori selvom man først 

rigtigt brugte den såkaldte planlagte nationsbygningsproces efter den franske revolution i 1789. 

Trods det kan man faktisk føre tankegangen langt tilbage i historien, men dengang lå der ikke nøje 

planlagte arbejder til grund for denne moderniseringsproces, som fx Peter den Store af Ruslands 

eller Josef d. 2 af Østrigs moderniseringsprogrammer (Smith, 2001). Det var programmer eller ideer 

udført af en enehersker, som trak dette ned over hovedet på samfundet og befolkningen.  

 

Konstruktivismen er en form for nationalisme, og dermed en kultur der bliver konstrueret kunstigt 

ud fra forskellige dele. Eliten søger at finde historiske begivenheder og symboler, der har 

signifikans for netop en bestemt befolkningsgruppe for at mobilisere dem. Dermed kan man søge en 

mulig løsrivelse af enten tidligere koloniale magter eller herskere. For at klippe navlestrengen til 

”det gamle” må en ny identitet nødvendigvis skabes, og det sker ved at ”opfinde” de forskellige 

dele som skal udgøre denne nye identitet. Alligevel kan det ikke undgås, at der vil være dele af en 

gammel identitet i den nye identitet, idet visse traditioner, skikke og sprog har tilknytning til et 

bestem landområde (Smith, 2001). Man ikke kan skabe et nyt nationalt fællesskab uden at bygge på 

en eller anden form for eksisterende identitet, som betyder at man ikke udelukkende kan følge den 

konstruktivistiske tilgang, men også må benytte sig af dele af den etnosymbolske tilgang for at opnå 

denne nye identitet. Dermed er det eliten som bygger og skaber det nationale fællesskab i den nye 

nation, hvilket også har kunnet ladet sig gøre flere gange i den moderne europæiske historie med 

specielt Frankrig og Tyrkiet som glimrende eksempler på nationer, der er blevet skabt af eliten i 

forbindelse med konflikter med eneherskere (Smith, 2001).  

2.3.2  Hofstede 

2.3.2.1 Mental programmering 

Man kan også vælge at anskue kultur som ifølge den hollandske sociolog Geert Hofstede (1928-). 

Han ser kultur som en form for mental programmering forstået på den måde, at en person 

indeholder mønstre for tanker, følelser og måder at handle på som man har lært igennem hele livet. 

Så snart disse mønstre er blevet lagret i en persons hjerne, er det svært at få mønstrene ud af hjernen 

igen, da dette er nødvendigt for at kunne lære noget nyt. Denne proces er meget sværere end at lagre 
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det første gang. Hofstede mener, at kilderne til denne mentale programmering er i det miljø man 

bliver opdraget i og i de livserfaringer man sidenhen gør sig. Ordet kultur bruges oftest i sin 

bredeste forstand da det normalt bliver forstået som ”en civilisation” eller ”en forfinelse af sindet”, 

men Hofstede ser det derimod som nævnt for de mønstre af tanker, følelser og handlinger et 

menneske kommer igennem i livet. Samtidig er kultur også et kollektivt fænomen, eftersom det 

deles mellem mennesker der lever eller har levet i samme sociale samfund, hvor man dermed har 

lært en bestemt kultur. Derfor er det også denne mentale programmering. der distinktiverer 

medlemmer af en gruppe fra en anden. Dermed er kultur ikke er noget man er født med, men 

herimod noget der bliver lært i løbet af den mentale programmering (Hofstede & Hofstede, 2005) 

(se bilag 3). 

2.3.2.2 Gruppens programmering 

Denne mentale programmering som en gruppe bærer med sig gennem livet er derfor også kilde til 

denne gruppes kultur. En person tilhører dog ikke kun denne ene gruppe, men kan tilhøre mange 

forskellige grupper med forskellige kulturer som igen har hver deres mentale programmering 

(Hofstede & Hofstede, 2005). Problemet her kan opstå ved, at der kan komme konflikter mellem de 

forskellige kulturer da disse af en eller anden grund ikke passer sammen, og da det som tidligere 

nævnt er svært at fjerne den allerede indlærte mentale programmering, er det også her at kimen til 

konflikterne hviler (Hofstede & Hofstede, 2005). 

 

Derfor kan man heller ikke sætte lighedstegn mellem en nation og dens kultur, da kulturen kun 

tilhører en specifik social gruppe, mens der sagtens kan være flere kulturer indenfor den samme 

nation, hvilket også er tilfældet i mange moderne stater. Som det er tilfældet i EU så har hver eneste 

medlemsstat forskellige institutioner, regeringer, lovbøger og retssystemer, og de har forskellige 

måder at opbygge samfundet på som fx religiøse samfund, skolesystemer og familiestrukturer osv. 

(Hofstede & Hofstede, 2005). Dermed er det også her, at nationers forskellige mentale 

programmeringer opstår. Ud af dette må man udlede, at EU’s institutioners samlede mentale 

programmering er kommet fra den kultur, i hvilken de blev grundlagt, og sidenhen er blevet 

videreført op igennem tiden med små ændringer undervejs, jo flere medlemmer EU har fået. 
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3 Tyrkiets historie før og nu 

3.1 Tyrkiet før 1923 

3.1.1  Ung og gammel 

Tyrkiet er en meget ung stat i en meget gammel nation. Staten opstod først da Republikken Tyrkiet 

blev oprettet i 1923. Derimod går historien i Anatolien, området hvor det nuværende Tyrkiet 

lægger, meget længere tilbage. For at starte baglæns, så var det Mustafa Kemals (Atatürk) mål at 

bygge en nation og stat på ruinerne af det Osmanniske Rige. Atatürk så Vesteuropa som det 

perfekte forbillede for Tyrkiet. Tyrkiets historie og forhold til Europa går dog meget længere tilbage 

nærmere bestemt for over 2000 år siden (Federal Research Division Library of Congress, 1995) 

(Mango, 2004). 

3.1.2  Romerne og Tyrkiet 

3.1.2.1 Det Østromerske Rige 

Det romerske imperium ekspanderede ikke kun over hele Europa, men også imod Lilleasien samt 

Mellemøsten og omkring år 43 var hele Anatolien underlagt Romerriget. De følgende cirka 300 år 

levede befolkningen i Anatolien i fred og fordragelighed som en del af det enorme romerske rige. 

Omkring år 330 valgte den romerske kejser Konstantin at gøre Konstantinopel til hovedstaden i 

Romerriget og indførte også kristendom som officiel religion. Konstantinopel blev grundlagt og 

placeret strategisk af kejseren på den europæiske side af Bosperusstrædet. Hvad Konstantin ikke 

havde forudsagt var, at Romerriget så småt var begyndt at sprække, og i løbet af de næste 60-70 år 

gled de østlige og vestlige dele af det enorme imperium længere og længere fra hinanden indtil det i 

år 395 således blev delt i to – Det Østromerske Rige og Det Vestromerske Rige (Federal Research 

Division Library of Congress, 1995). Det førte til en magtkamp, og vinderen skulle blive det 

Østromerske Rige. Et rige der blev så magtfuldt, at det bestod i ca. 1000 år indtil en ny magt for 

alvor tog over. Indtil da skulle flere befolkningsgrupper sætte sit præg på området ved Anatolien 

(Federal Research Division Library of Congress, 1995) (Mango, 2004).  

3.1.2.2 Seljukerne 

Omkring det 6. århundrede begyndte den tyrkiske befolkningsgruppe seljukerne at erobrere områder 

samt byer i Persien og Mesopotamien, og de ekspanderede videre mod op imod Anatolien og det 
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Østromerske Rige. Seljukernes ekspandering skete i takt med at dele af deres befolkning, de svært 

kontrollerbare Gazis1, plyndrede handelsruter i Anatolien. Der skulle da heller ikke gå længe før 

end seljukerne havde kontrol med store dele af Anatolien. Dermed var området nu ikke længere kun 

en del af Kristendommens pragtområde, for med sig havde seljukerne deres egen religion – Islam, 

der skulle præge Anatolien meget kraftigt fremover (Federal Research Division Library of 

Congress, 1995). 

3.1.3  Osmannerne 

3.1.3.1 Mehmet den 2. 

Senere igennem flere konflikter og krige fremstod de ottomanske tyrkere2 nu som den herskende 

befolkning i området omkring Anatolien. Osmannerne skulle blive ved magten i 6 århundreder og 

sætte det kraftigste præg på området. Osmannerne erobrede i 1453 Konstantinopel og deres leder 

Mehmet den 2. gjorde byen til den kejserlige hovedstad i det Osmanniske Rige. Byen ændrede dog 

navn til det som den nu er kendt under, Istanbul3 (Federal Research Division Library of Congress, 

1995). Umiddelbart havde dette ingen betydning for Europas sikkerhed, da Osmannerne kun 

interesserede sig for dele af Balkan-området på dette tidspunkt (Federal Research Division Library 

of Congress, 1995) (Mango, 2004). 

3.1.3.2 Europas syge mand 

I løbet af det næste århundrede skulle det Osmanniske Rige gå fra at være et relativt lille 

kejserdømme, til at blive en europæisk stormagt gennem flere krige og erobringer af området 

omkring Balkan og Grækenland. Undervejs i denne forvandling forhandlede Osmannerne altid med 

Europa ud fra en stærk position, men efterhånden var de for sløve til at erkende, at magtbalancen i 

Europa efterhånden skiftede. Desuden tillod man også mere og mere udenlandsk handel inden for 

rigets grænser. Disse to grunde var nok til, at Osmannernes magt blev mindre og mindre i løbet af 

tiden, og for hver krig og konflikt i Europa indskrænkedes deres magt og betydning på den 

europæiske scene. Derfor kom det heller ikke som en overraskelse da Tsar Nikolaj den 1. i 1853 

omtalte det Osmanniske Rige som ”Europas syge mand”. Specielt i 1800-tallet var det Osmanniske 

Rige involveret i mange krige og konflikter med de andre europæiske lande og nationer. De mest 
                                                 
 

1 Tyrkisk ryttere og krigere organiseret i stammegrupper 
2 Kaldt osmannerne i Europa  
3 Efter den græske frase eis tin polin som betyder noget i retning af til byen 
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interessante var Den Græske Uafhængighedskrig og Krim-krigen mod Rusland. Begge disse krige 

mundede ud i nederlag og tabte landområder. Især Den Græske Uafhængighedskrig skulle have 

indflydelse på fremtiden specielt på Tyrkiets mulige indtræden i EU. Krim-krigen skulle få 

betydning for det Osmanniske Riges fodfæste i Europa, da fredsforhandlingerne efter krigen betød, 

at man måtte afstå det meste af Balkan, og dermed var den eneste del af riget som nu lå i Europa 

kun Øst-Thrakien (Federal Research Division Library of Congress, 1995) (Mango, 2004).  

3.1.3.3 Ned af bakke 

Resten af Europa var dog ikke helt enige i den dominerende position Rusland pludselig havde fået 

på Balkan og omkring Sortehavet. Således fik osmannerne ved Berlinerkongressen i 1878 lidt af det 

tilbage som de havde tabt, men alligevel mistede de indflydelse i mange af de områder som de 

tidligere havde haft magt over. Dette skulle blive begyndelsen på enden af det Osmanniske Rige. 

Det var en stor bet for Osmannerne at miste så megen indflydelse, da man gerne så riget som en del 

af Europa på lige fod med resten af de europæiske nationalstater. Det betød også, at man 

efterhånden grundlagde sin konstitution ud fra europæiske modeller og så småt indførte 

demokratiske principper i tiden omkring Berlinerkongressen. I tiden op til århundredeskiftet blev 

flere og flere af landets magthavere uddannet i enten Europa eller i vestlig orienterede 

uddannelsesinstitutioner i Tyrkiet (Federal Research Division Library of Congress, 1995) (Mango, 

2004).  

3.1.4  CUP og Mustafa Kemal 

3.1.4.1 Ungtyrkerne 

En af disse magthavere var Mustafa Kemal, som sammen med mange andre unge studerende og 

officerer begyndte at samle sig i små hemmelige grupper, der konspirerede mod sultanen og Det 

Osmanniske Rige. Efterhånden begyndte disse hemmelige grupper at samles i større organisationer, 

som ønskede at reformere det eksisterende samfund. I 1907 så CUP4 også kaldet ”Ungtyrkere” 

således dagens lys. Samtidig med Kemals partis opståen, skete der også store forandringer i Det 

Osmanniske Rige, da der var store indenrigspolitiske spændinger mellem sultanatet og dele af 

befolkningen. I perioden op til starten af 1. Verdenskrig dragede flere af de europæiske magter 

fordel af problemerne, og Det Osmanniske Rige mistede stort set alle deres europæiske besiddelser, 

                                                 
 

4 Commitee of Union and Progress, dansk: Selskabet til Forsvar for Rettigheder 



 &   

 
27 

med undtagelse af det østligste af Thrakien, altså området omkring Istanbul. Uroen efter tabet af 

alle disse besiddelser skulle føre til en ændring i det politiske landskab i Det Osmanniske Rige. 

Selvom ”Ungtyrkere” havde haft magten i det relativt nye parlament, så kuppede de mest 

yderliggående dele af partiet, det mere liberalt orienterede parlament i januar 1913.   

 

CUP og dens ledelse i skikkelse af Mehmet Talat Pasha5, Ahmet Cemal Pasha og Enver Pasha 

indledte nu en kort periode med militært diktatur. Udbruddet af 1. Verdenskrig skulle blive enden 

på den korte periode ved magten for CUP og dets triumvat af Talat, Cemal og Enver. De måtte 

således i 1918 flygte i eksil i Tyskland. Det Osmanniske Riges allierede i krigen. Herefter var 

magten igen tilbage hos Mehmet den 6. og sultanatet. Mustafa Kemal, som siden var blevet general 

i hæren, kunne efter krigens afslutning vende tilbage til Det Osmanniske Rige med et uplettet ry, og 

desuden som forbillede og ikon for den tyrkiske nationalistiske bevægelse, som efterhånden 

voksede sig større og større i takt med både soldater og befolkningens støtte (Federal Research 

Division Library of Congress, 1995) (Mango, 2004).  

3.1.4.2 Nye tider efter Den Store Krig 

Fredsslutningen efter 1. Verdenskrig skulle endnu engang betyde en indskrænkelse af Det 

Osmanniske Rige. Fordi man havde været allieret med Tyskland, og dermed været på tabernes side, 

havde de allierede magter allerede inden krigens afslutning besluttet, hvorledes resterne af Det 

Osmanniske Rige skulle opdeles. Dette var grundlaget for Sèvres-traktaten, som dog aldrig nåede at 

træde rigtig i kraft, da begivenheder i Tyrkiet skulle ændre på dette. Det eneste der var tilbage af det 

engang store Osmanniske Rige, var nu kun området omkring Anatolien. I takt med denne 

indtrængen fra fremmede magter organiseredes en nationalistisk tyrkisk bevægelse under den 

tidligere general Mustafa Kemal. Dens formål var at forhindre en fuldstændig splittelse af de tyrkisk 

talende områder i Anatolien. Kemal blev af de allierede okkupationsstyrker forflyttet til det østlige 

Anatolien for at sørge for demilitarisering af resterne af de osmanniske tropper, da man gerne så 

ham væk fra Istanbul. I løbet af 1919 skulle Kemal og den nationalistiske bevægelse komme i 

direkte konfrontationer med den græske hær, og desuden være faretruende tæt på også at komme i 

konfrontationer med de allierede okkupationstropper (Federal Research Division Library of 

Congress, 1995) (Mango, 2004).  
                                                 
 

5 Pasha var en titel som blev brugt af generaler, guvernører og andre vigtige personer i Det Osmanniske Riges politiske 
system. 
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3.1.4.3 Frihedskampen 

1919 skulle også blive året, hvor tyrkerne begyndte deres frihedskamp mod de allierede tropper. De 

mest fremtrædende i frihedskampen var nationalisterne Ismet Pasha og Mustafa Kemal Pasha, der 

flere gange undervejs i frihedskampen, mod især grækerne i det vestlige Anatolien, vandt flere store 

kampe, og dermed styrkede den nationalistiske sag endnu mere. Samtidig med den militære succes 

skete der også en stigende diplomatisk ændring iblandt de lande, som havde tropper i Tyrkiet. 

Sovjetunionen var det første land til at anerkende de tyrkiske nationalisters ønske om en egen stat, 

da man underskrev en traktat der fastsatte en grænse mellem de to lande, selvom Tyrkiet historisk 

set endnu ikke eksisterede som en anerkendt nationalstat. Samme år så Frankrig og Italien ikke 

længere nogen grund til, at de skulle have tropper i Anatolien. 

 

Dermed var der kun grækerne tilbage i Anatolien, og det store slag mod dem skulle stå ved byen 

Smyrna6 i august 1922. I løbet af bare en måned faldt byen, og de mange græske tropper og 

flygtninge som var samlet i byen blev reddet af den allierede flåde. Næste mål for nationalisterne 

var nu at få resten af grækerne ud af det østlige Thrakien. Nationalisterne var tæt på at komme i 

direkte konfrontation med de allierede okkupationsstyrker som stod i og omkring Istanbul. Det 

lykkedes at undgå en egentlig konfrontation, da Atatürk accepterede en våbenstilstand. Det betød, at 

der stadig ville være allierede tropper ved Bosperusstrædet og i selve Istanbul indtil man kunne 

forhandle sig frem til en egentlig fredsaftale mellem Grækenland og de tyrkiske nationalister 

(Federal Research Division Library of Congress, 1995) (Mango, 2004).  

3.1.4.4 Lausannetraktaten 

I oktober samme år inviterede de allierede både nationalisterne og den osmanniske regering til en 

fredsforhandling i den schweiziske by Lausanne, men Atatürk ville have, at nationalisterne var de 

eneste repræsentanter fra Tyrkiet. I november adskilte de det nydannede parlament, 

Nationalforsamlingen, sultanatet og kalifatet fra hinanden, samt proklamerede, at det osmanniske 

regime ikke længere var Tyrkiets regering, hvilket det uofficielt ikke havde været siden 1920. Det 

Osmanniske Rige ophørte med at eksistere. Lausanne-traktaten7 anerkendte den tyrkiske republik 

                                                 
 

6  Nu Izmir 
7 Fra 24. juli 1923 
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og dermed kunne Kemal den 29. oktober 1923 udråbe Republikken Tyrkiet som ny nationalstat med 

Ankara som hovedstad (Federal Research Division Library of Congress, 1995). 

3.2 Tyrkiet efter 1923 

3.2.1  Republikken Tyrkiet 

3.2.1.1 En ny nationalstat 

Lausanne-traktaten havde gjort det muligt for Mustafa Kemal og resten af nationalisterne at samle 

det tyrkiske folk i en nationalstat. Nu med Kemal som præsident. Der gik ikke længe før Kemal, 

som havde taget det nye navn Atatürk8, begyndte at udstede nye politiske linjer i form af reformer. 

Målet med disse reformer var at transformere Tyrkiet til en moderne stat og nation på linje med 

resten af Europa. Det være sig i alle dele af samfundet, både politisk, økonomisk og socialt. Det gik 

så vidt, at Atatürk opfordrede befolkningen til at klæde sig og opføre sig som europæere Alt hvad 

Atatürk fandt gammeldags og altmodisch blev forbudt ved lov fx fezen som Atatürk så som et 

symbol på det reaktionære Osmanniske Rige. Tyrkerne skulle desuden også begynde at bruge 

efternavne. Således blev Mustafa Kemal til Kemal Atatürk, og hans tro væbner Ismet Pasha tog 

navn efter det berømte slag ved Inönü, altså Ismet Inönü. Reformerne og den politik der fulgte dem 

skulle sidenhen blive kendt som Kemalismen (Boel, Erik; Møller Sørensen, Jesper, 2005) (Mango, 

2004).  

3.2.1.2 Det kemalistiske demokrati 

I 1924 godkendte det tyrkiske parlament, Nationalforsamlingen, en ny konstitution der skulle 

erstatte den gamle fra 1876. Den nye konstitution gav al magt til parlamentet, der nu var folkets 

repræsentant og herudover også beskytter af borgernes grundlæggende rettigheder. Konstitutionen 

forskrev også, at Tyrkiets parlament skulle være et etkammersystem, der kunne genvælges hver 

fjerde år. Derudover skulle parlamentet også hver fjerde år vælge en ny præsident, som endvidere 

fik lov til at udpege en ny premierminister. Samtidig med Tyrkiets fødsel havde Atatürk også stiftet 

partiet CHP9, som skulle repræsentere nationalisternes synspunkter ved fremtidige valg. Da Atatürk 

samtidig med at være nationens præsident også var leder af CHP, kontrollerede han dermed også 

Nationalforsamlingen. På denne måde kunne Atatürk styre Tyrkiet i præcis den retning han 
                                                 
 

8 Tyrkernes Fader 
9 Turkisk: Cumhuriyet Halk Partisi (Republikansk Folkeparti) 
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ønskede, da ingen indtil hans død rigtigt forsøgte at gå ham imod. I hvert fald ikke uden at blive 

fjernet fra deres embede eller fra Tyrkiet i det hele taget. Desværre skulle Atatürk kun lige nå at 

opleve Tyrkiets vej frem i verden. Han døde nemlig allerede i slutningen af 1938 og kastede dermed 

nationen ud i sorg (Boel, Erik; Møller Sørensen, Jesper, 2005) (Mango, 2004).  

3.2.1.3 Inönü tager over 

Rent politisk betød hans død ikke de store omvæltninger i begyndelsen. Atatürks tro væbner Ismet 

Inönü blev valgt til ny præsident af Nationalforsamlingen, og Inönü valgte således sin egen 

efterfølger i embedet som premierminister, Celal Bayar. Samtidig med den store sorg over at have 

mistet landsfaderen Atatürk skulle Inönü nu til at styre en ung nation i et Europa, hvor 

spændingerne mellem især de store magter i løbet af 30’erne var blevet større og større, i takt med 

Tysklands drømme om et nyt Stortyskland nu blev til virkelighed. Derfor var Inönü også klar over, 

at Tyrkiet helst ikke skulle trækkes ind i de problemer der efterhånden begyndte og skulle føre til 2. 

Verdenskrig. Da Tyskland og Sovjet indgik deres ikke-angrebspagt i 1939, så Tyrkiet ingen anden 

udvej end at indgå en traktat med Storbritannien og Frankrig om gensidig hjælp under krigen. Det 

forhindrede dog ikke Tyrkiet i at indgå lignende aftaler med Tyskland også. Inönü ville for alt i 

verden holde Tyrkiet så neutralt som overhovedet muligt uden, at det skulle gå ud over de vigtige 

handels- og eksportmuligheder landet havde hos de stridende parter. Tyrkiets diplomatiske 

forbindelser til Tyskland skulle dog kun holde indtil sensommeren i 1944, og allerede året efter 

kunne Inönü se hvor det bar hen og erklærede Tyskland krig. Det var nemlig nødvendigt for at tage 

del i en konference i USA, hvor resultatet af konferencen blev FN. På denne måde blev Tyrkiet 

medstifter af De Forende Nationer. Det lykkedes Inönö at holde Tyrkiet ude af 2. Verdenskrig, og 

formå at holde fremmede magter væk fra tyrkisk territorium og dermed sikre landets uafhængighed 

i en svær og problemfuldt tid (Mango, 2004) (Boel, Erik; Møller Sørensen, Jesper, 2005). 

3.2.1.4 Frie valg og flerpartidemokrati 

Tyrkiet havde fra sin fødsel været et land styret af ét parti CHP, som både fungerede som et politisk, 

men i høj grad også socialt organ, idet partiets lokalformænd også bestred poster som borgmestre 

eller guvernører. Der skulle en intern konflikt i partiet til før end, at Tyrkiet fik et flerpartisystem. 

Under en debat omkring en landreform, som skulle give jord fra godsejerne tilbage til jordløse 

bønder, var der stor opstandelse blandt disse godsejere, og især én skulle gøre sig bemærket. Adnan 

Menderes som blev deres talsmand.  Han indledte et kraftigt angreb på den reform som Inönü og 

hans regering foreslog, men det til trods blev reformen alligevel vedtaget i Nationalforsamlingen 



 &   

 
31 

kort efter. Inden vedtagelsen sluttede Inönü’s mest velkendte rival Celal Bayar sig til Menderes 

sammen med to andre fremtrædende medlemmer fra CHP. Bayar havde frivilligt trukket sig fra 

regeringen efter et forslag fra ham og hans medunderskrivere var blevet forkastet. Hans 

medunderskrivere fik dog ikke samme valg, da de blev ekskluderet af partiet. Der skulle dog gå et 

par måneder inden de sammen stiftede det kommende oppositionsparti, DP10. Man håbede dermed 

at opnå et to-partisystem som i USA. Inönü valgte også omkring på samme tidspunkt at ændre 

lovgivningen således, at folket nu direkte valgte medlemmerne af Nationalforsamlingen i stedet for, 

at der blev valgt en valgforsamling, som så sidenhen valgte de deputerede til Nationalforsamlingen. 

Ved det første frie valg i 1946 viste det sig, at dette nye parti DP havde en vis folkelig opbakning, 

idet man opnåede cirka en tiendedel af pladserne i parlamentet (Mango, 2004) (Boel, Erik; Møller 

Sørensen, Jesper, 2005).  

3.2.2  Nyt parti = nye ændringer 

3.2.2.1 NATO og Marshall-hjælpen 

Alt imens at Demokraterne havde ændret det parlamentariske system med deres opståen, lykkedes 

det for Inönü at få indlemmet Tyrkiet i Marshall-planen. Dermed var Tyrkiet nu medlem af det der 

skulle blive til OEEC/OECD.  Det skulle sidenhen gå kraftigt fremad politisk for Demokraterne i 

løbet af relativt kort tid. Allerede ved parlamentsvalget i 1950 vendte billedet i 

Nationalforsamlingen og Tyrkiet skulle for første gang siden 1923 opleve, at landet ikke blev styret 

af Atatürks parti CHP. Demokraterne vandt nemlig valget stort med hele 408 sæder mod kun 69 

sæder til republikanerne. Nationalforsamlingen valgte ikke at forlænge Inönüs mandat som 

præsident, og valgte i stedet den ene af DP’s ledere, Celal Bayar, som præsident. Bayars første 

handling var at gøre hans politiske medsammensvorne, Adnan Menderes, til premierminister.  Der 

var dog ikke de helt store ændringer i politikken i forhold til forgængerne, fordi man stadig gerne 

ville stabilisere Tyrkiet yderligere i det internationale samfund. Dog gennemførte man økonomiske 

reformer, der skulle øge den velstand nogle dele af nationen allerede havde opnået i løbet af tiden 

under Atatürk og Inönü. Op til valget i 1950 arbejdede regeringen på at blive optaget i North 

Atlantic Treaty Organisation - NATO. Det skulle da også lykkes sidenhen for Tyrkiet, men først 

efter pres fra USA, som ville have reformer i landet, førend man ville støtte et medlemskab. Bl.a. 

                                                 
 

10 Tyrkisk: Demokrat Parti (Demokraternes Parti) 
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skulle Tyrkiet afholde ”helt” frie valg, dvs. med hemmelig stemmeafgivelse og en stemmeoptælling 

åben for kontrol. Således var den 19. maj 1950 på flere måneder en skelsættende dag. Både frie valg 

og en ændring i det parlamentariske system, idet Demokraterne overtog magten. Dette var også 

første gang, at militæret legede med tanken om at intervenere i det demokratiske system. En 

ledende general spurgte Inönü, mens de første resultater indløb, om militæret skulle forhindre et 

regeringsskifte. Men Inönü afslog generalens tilbud, da han selv havde sagt ja til frie valg, og derfor 

måtte rette sig efter disse (Mango, 2004) (Boel, Erik; Møller Sørensen, Jesper, 2005).  

3.2.2.2 Bayar og Menderes 

Den nye regering bestående af Demokraterne ændrede ikke på nogen af de reformer som Atatürk 

havde gennemført. Man valgte imidlertid at ændre visse af Inönüs videreudviklinger af Atatürks 

reformer. Bl.a. kunne man igen tale andre sprog end tyrkisk i offentligheden uden at skulle frygte 

for repressalier. Et andet punkt hvor Demokraterne hurtigt udmærkede sig var omkring Tyrkiets 

optagelse i NATO som skete 1952, og hurtigt derefter sendte man da også en brigade af sted til 

Korea-krigen som en del af en større FN-styrke. Landet skulle nu gennemgå en forvandling under 

Demokraternes ledelse. Jord blev opdyrket, infrastrukturen blev styrket kraftigt med nye veje og 

nye havne i løbet af de ti år, Demokraterne var ved magten. Desværre skete denne forvandling og 

udvidelse ikke kun rundt omkring i landet, men den offentligt sektor skulle vokse sig kæmpestor i 

denne relativt korte periode. Hvilket ikke helt var meningen da den helst skulle blive formindsket. 

Regeringen tog også del i disse løjer ved at anlægge produktion og tilskynde oprettelsen af 

statsejede fabrikker, hvor det var mest fordelagtigt i forhold til det næste valg. Alt dette kunne kun 

lade sig gøre fordi regeringen lod flere og flere penge trykke, alt imens man øgede udlandsgælden 

specielt i USA. Efterhånden skulle problemerne blive større for regeringen, men det forhindrede 

ikke Bayar og Menderes i at blive genvalgt til endnu en periode ved valget i 1954, da den tyrkiske 

befolkning stadig glædede sig over den velstand og fremgang de havde oplevet de sidste fire år, og 

endnu ikke ænsede den uro der var mellem Republikanerne og Demokraterne. Samtidig med det 

”falske” opsving i økonomien ændrede Demokraterne også på visse love og reformer, således at det 

blev endnu sværere for oppositionen at komme til orde, og dermed også at komme til magten igen 

(Mango, 2004) (Boel, Erik; Møller Sørensen, Jesper, 2005). 

 

  

3.2.3  Tyrkiet fra 1959 - 1999 
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3.2.3.1 Militæret griber ind 

Slutningen på Demokraternes magt skulle komme i maj 1960 efter flere uroligheder både i forhold 

til situation omkring Cypern, men også en stigende ulmende uro internt i Tyrkiet. Militærets 

intervention var indgangen til jobbet som vogter af Kemalismens. Interventionen betød, at 

Menderes blev anholdt på en tur i det vestlige Anatolien og Bayar, regeringen og demokratiske 

deputerede blev alle tilbageholdt i Ankara. Dermed havde militæret overstået et kup stort set 

ublodigt, og oppositionen samt de studerende kunne nu juble. Selve regeringsmagten blev overtaget 

af militære ledere med en kendt general i spidsen som modvægt til de mange yngre officerer, der 

havde stået bag kuppet. Disse dannede Komiteen for National Enhed. Efter magtovertagelsen blev 

man af juraprofessorer på landets universiteter tilskyndet at sørge for, at Menderes, Bayar og resten 

af Demokraterne skulle stilles for en domstol, da man havde overtrådt forfatningen. Det blev både 

til dødsstraffe og lange fængselsstraffe for alle af de involverede, dvs. hele den parlamentariske 

gruppe på i alt 400 Demokrater. Men Bayar overlevede som den eneste af de to hovedpersoner hos 

Demokraterne. Menderes derimod forsøgte først at begå selvmord, men blev genoplivet, for derefter 

at blive hængt den følgende dag (Mango, 2004) (Boel, Erik; Møller Sørensen, Jesper, 2005). Det 

skulle også blive indledningen på en 20 år lang og urolig periode i Tyrkiet. 

3.2.3.2 Militæret fastholder delvist magten  

Militæret havde i de næste tyve år, fra 1960-80, grebet om magten i Tyrkiet sammen med 

politikerne. Året efter man ved kuppet havde taget magten, lykkedes det at vende tilbage til en 

nogenlunde demokratisk situation, da befolkningen trods 40 procents modstand stemte for en ny 

forfatning. Det lykkedes Ismet Inönü at blive valgt til premierminister i en koalitionsregering, og 

militæret beholdt præsidentembedet, da de opstillede den eneste kandidat via Komiteen for National 

Enhed. Det skulle også blive året, hvor Tyrkiets og Cyperns fremtidige problemer startede, idet 

græsk-cypriotiske styrker fordrev tyrkerne rundt omkring på øen indtil de havde grupperet sig i 

nogle få enklaver. Internt i Tyrkiet skulle problemerne fortsætte, da Retfærdighedspartiet11 med 

deres ny leder, en spirende politisk stjerne, Süleyman Demirel, skulle få mere indflydelse i 

koalitionsregeringen med Inönü’s Republikanske Parti. Uden de store problemer byggede Demirel 

Retfærdighedspartiet op som Demokraternes efterfølger, og fik da også relativt hurtigt fat i mange 

af de gamle vælgere. Derfor vendte lykken nu tilbage til efterfølgeren og hans parti, der sikrede sig 

                                                 
 

11 Tyrkisk: Adalet Partisi 
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absolut flertal i det tyrkiske parlament ved valget i 1965. Derfor kunne Demirel nu også selv 

bestemme, hvordan Tyrkiets fremtid skulle se ud. Specielt omkring den økonomiske politik valgte 

man at følge det sovjetiske eksempel med femårsplaner, med den ændring at man ikke længere 

fulgte Marx’ teorier, men i stedet Keynes’ idéer som alle andre vestlige lande også var begyndt med 

på dette tidspunkt (Mango, 2004) (Boel, Erik; Møller Sørensen, Jesper, 2005). 

 

Tyrkiet skulle nu på fode igen efter Menderes’ økonomiske rod. Det begyndte da også at gå godt for 

Tyrkiet, der øgede sit BNP ganske hurtigt efter Demirel havde overtaget styringen af landet. I en 

ellers urolig verden havde Demirels resultater skabt grobund for endnu en periode ved magten, 

hvilket også blev til virkelighed i 1969. Denne gang var flertallet bag hans parti ikke lige så stort 

som sidst, men alligevel bevarede man muligheden for et-parti-styring ved hjælp af ændringer i 

valgloven. Det skulle give problemer internt i partiet, at man havde ændret loven for at blive ved 

magten. Der skulle ikke gå mere end to år før der igen var uro i Tyrkiet og denne gang virkelig for 

alvor. Som i så mange andre europæiske lande var der i Tyrkiet også opstået rabiale 

venstreorienterede grupperinger og i takt med deres styrke øgedes, valgte militæret at intervenere og 

tvinge Demirel til at gå af. Da Ismet Inönü efterhånden var en gammel mand begyndte han efter 

denne intervention at se sig om efter en arvtager, og hans valg skulle falde på ærkerepublikaneren 

Bülent Ecevit. Men det var en stakket frist, da Ecevit ikke var enig med Inönü og begge stillede 

således op til den ledige præsidentpost i 1971. Det lykkedes da også Ecevit at vinde magtkampen 

mod Inönü, men hans tid ved magten som premierminister varede ikke særligt længe om end han 

skulle vende tilbage i tyrkernes politiske bevidsthed igen (Mango, 2004) (Boel, Erik; Møller 

Sørensen, Jesper, 2005).  

3.2.3.3 Militæret trækker sig og problemer på Cypern 

Først i 1973 trak militæret sig fra den politiske skueplads igen. I en årrække skulle magten blive 

delt imellem forskellige koalitionsregeringer, da ingen af de eksisterende partier eller nydannede 

partier magtede at få et absolut flertal. Indtil videre skulle Ecevit bestride posten som 

premierminister i koalitionen med opkomlingen og den stærkt troende Erbakan som 

vicepremierminister. På skift delte Ecevit, Erbakan og Demirel nu magten imellem sig hver gang de 

indledte en ny koalition på kryds og tværs mellem de forskellige partier. Samtidig begyndte 

situationen på Cypern også at udvikle sig værre og værre for den tyrkisk-cypriotiske del af øen. 

Dette skulle på ingen måde gøre det nemmere for politikerne i Ankara at få ro på gemytterne og få 

styr på Tyrkiets fremtid. Helt frem til slutning af 1970’erne tegnede dette billede sig, og da 
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Grækenland i 1979 underskrev sin tiltrædelsesaftale med det daværende EF, fulgte Tyrkiet ikke 

med. Til trods for at de to lande ellers havde fulgtes ad på vejen mod optagelse i EF. I forbindelse 

med at man valgte at gå sin egen vej og ikke følge Grækenland betød det også, at Tyrkiet blev 

kastet ud i en økonomisk usikker fremtid. Det følgende år skulle byde på stor uro i landet, og da 

parlamentet ikke kunne enes om at vælge en præsident for Tyrkiet, havde militæret nu intet andet 

valg end, at igen at træde ind på den politiske scene bare 7 år efter de havde overgivet magten til 

folket (Mango, 2004) (Boel, Erik; Møller Sørensen, Jesper, 2005). 

3.2.3.4 Militæret tager magten igen 

De generaler der nu var kommet til magten skulle udfærdige den længste og mest detaljerede 

forfatning i Tyrkiets historie, som skulle få stor betydning for det politiske liv fremover, idet al 

aktivitet der kunne betegnes som en trussel mod statens og nations udelelighed blev forbudt og 

straffet hårdt. Militæret mente, at det var politikernes skyld, at Tyrkiet nu var havnet i denne 

situation igen, og derfor fik de også ti års forbud mod at deltage i nogen som helst politiske 

sammenhænge. Alligevel tillod man, at der måtte dannes nye partier under den forudsætning, at de 

blev godkendt af militæret. Der blev da også dannet nye partier som skulle få magten efter 

godkendelsen af den nye forfatning i 1982 med et stemmetal på 91 procent, da en forkastelse ville 

betyde at landet fortsat ville have militært styre. De næste år skulle Tyrkiet opleve en fremgang især 

økonomisk pga. de reformer regeringen gennemførte, og fordi man i stor stil hentede veluddannede 

tyrkere hjem fra udlandet og positionerede dem på vigtige poster. I forhold til EF blev det 

skelsættende år 1987, da præsident Turgut Özal officielt valgte at søge om medlemskab af det 

Europæiske Økonomiske Fællesskab. Det skulle blive et skæbnesvangert valg, da hverken EF eller 

Tyrkiet var klar til dette. Et problem landet sidenhen har måttet kæmpe med, da Europa-

Kommissionen to år efter valgte at udsætte Tyrkiets optagelse på ubestemt tid, omend Tyrkiet nu 

officielt er ansøgerland til EU.  

 

Samtidig med dette sluttede perioden med udelukkelsen af de ”gamle” politikere, som igen trådte 

ind i politik og ind på scenen i Tyrkiet. Den detroniserede Süleyman Demirel skulle i 1991 komme 

til magten igen og under hans regeringsperiode skulle Tyrkiet dog få lidt oprejsning i forhold til EF, 

da det lykkedes at få en toldunion med Fællesskabet. Det næste årti skulle byde på et broget politisk 

landskab fordi flere studehandler skulle betyde, at magten skiftede flere gange mellem de 

forskellige partier. Gennembrudet til EU kom i 1999, da Unionen tilbød at indlede 

optagelsesforhandlinger med Tyrkiet, der indtil videre endnu ikke er afsluttet. 90’erne var samtidigt 
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et kedeligt kapitel i Tyrkiets økonomiske historie, da landet blev kastet ud i økonomisk krise for 

derefter at blive reddet af Verdensbanken med tyrkisk hjælp i form af næstformand Kemal Derviş. 

Årtusindeskiftet skulle vise sig at blive en milepæl i Tyrkiets historie (Mango, 2004) (Boel, Erik; 

Møller Sørensen, Jesper, 2005). 

3.2.4 Tyrkiet efter år 2000 

3.2.4.1 AKP 

I 2002 skulle Tyrkiet få sit første islamiske parti som formåede at sikre sig regeringsmagten AKP12 

med Recep Tayyip Erdogan i spidsen. Det var såmænd lykkedes at få absolut flertal i 

Nationalforsamlingen for det relativt nye parti. Siden den gang har AKP fulgt op på succesen og 

formået at fastholde deres greb om magten, således at man i øjeblikket sidder på langt over 

halvdelen af pladserne i det tyrkiske parlament Nationalforsamlingen. Siden 2002 hvor 

premierminister Erdogan kom til magten har målet og politikken fra AKP været rettet mod at 

forberede landet mod et fuldgyldigt EU-medlemskab. Derfor har Tyrkiet også måtte gennemføre en 

række forskellige indenrigspolitiske kontroversielle reformer for at stå endnu bedre rustet i 

forhandlingerne med EU. Desuden har man også gennemført reformer både på det økonomisk 

område, men især og endnu vigtigere har man eller er man ved at få reformer igennem der skal 

bringe Tyrkiet på højde med resten af Europa og specielt de vestlige lande demokratisk og 

menneskerettighedsmæssigt. Et område hvor Tyrkiet længe er langt bagud i forhold til de normer og 

værdier der hersker i EU. Tyrkiet oplever da også til trods for den økonomiske krise, der hersker i 

hele verden en fremgang både politisk, socialt og økonomisk (Mango, 2004). 

 

 

 

 

                                                 
 

12 Tyrkisk: Adalet ve Kalkınma Partisi (Partiet for Retfærdighed og Udvikling) 
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4 Forhandlingerne med Tyrkiet 

4.1 Fra Ankara-aftalen til EU 

4.1.1  Tyrkiets vej mod en ansøgning  

4.1.1.1 Den lange vej 

Forhandlinger mellem EU og Tyrkiet startede første gang i slutningen af 1950’erne efter Kul- og 

Stålunionen var blevet dannet og videreudviklet til Det Europæiske Økonomiske Fællesskab med 

Rom-traktaten i 1958. Tyrkiet var et af de første lande til at begynde et tættere samarbejde med Det 

Europæiske Økonomiske Fællesskab allerede i året efter Rom-traktatens underskrivelse. De 

følgende år blev samarbejdet med den unge nation og EØF tættere og mundede ud i det der er 

kaldet Ankara-aftalen, der blev underskrevet den 12. september 1963. Det vigtige i denne aftale var 

at etablere en form for toldunion, således at Tyrkiet lettere kunne sælge sine varer til EØF. På 

længere sigt skulle denne aftale også hjælpe på levestandarden i Tyrkiet, idet den stadig var relativ 

lav ved et fortsat givende økonomisk samarbejde med medlemslandene i EØF. Først i april 1987 

valgte Tyrkiet at søge om medlemskab af det, der nu var blevet til det Europæiske Fælleskab – EF. I 

1993 indleder Tyrkiet og EU forhandlinger om en egentlig toldunion og 3 år efter i 1996 træder 

denne toldunion i kraft mellem EU og Tyrkiet (Delegation of the European Union to Turkey, 2010) 

(Fenger-Grøndahl, 2007) (Boel, Erik; Møller Sørensen, Jesper, 2005).  

4.1.1.2 Officielt ansøgerland 

Ved topmødet i Helsinki i 1999 bliver Tyrkiet officielt anerkendt som ansøgerland til EU, 12 år 

efter man faktisk har søgt om medlemskab. Det sker efter Europa-Kommissionen i en rapport har 

anbefalet, at landet syntes modent til at kunne blive medlem af den Europæiske Union. Herfra tager 

tingene fart men kun i et stykke tid. I 2001 vedtager Ministerrådet i EU tiltrædelsespartnerskabet 

med Tyrkiet. Men bare to år efter i 2003 vedtager Rådet igen et nyt partnerskab med Tyrkiet. Året 

efter vedtager Kommissionen rammerne for de tiltrædelsesbetingelserne Tyrkiet skal leve op til, 

hvis landet vil opnå medlemskab (Boel, Erik; Møller Sørensen, Jesper, 2005) (Fenger-Grøndahl, 

2007) (se Bilag 4).  
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4.1.1.3 Forhandlingerne åbnes 

I 2005 er det et skelsættende år for Tyrkiet og EU, eftersom man åbner for forhandlingerne af EU’s 

Acquis Communautaire. Derfor var premierminister Recep Erdogan og udenrigsminister Abdullah 

Gül da også stolte over, at det var lykkedes endelig at vriste en dato for forhandlingerne ud af EU 

(Fenger-Grøndahl, 2007). De følgende år åbnes der for forhandlingerne i flere kapitler af 

partnerskabet, og i 2008 vedtager man endnu engang i EU et nyt tiltrædelsespartnerskab med 

Tyrkiet. Men der er stadig mange forhindringer og problemer som man skal have løst, inden man 

kan afslutte forhandlingerne med Tyrkiet og give dem fuldt medlemskab af EU. Heriblandt 

problemerne med Grækenland og det cypriotiske spørgsmål (Delegation of the European Union to 

Turkey, 2010) (European Commission, 2010). 

4.2 Grækenland 

4.2.1 Forholdet til naboen 

4.2.1.1 Ingen holder deres ord 

Grækenland og sidenhen Cypern har skabt store problemer og forhindringer for det tyrkiske ønske 

om medlemskab. Grækenland havde, da Tyrkiet søgte om medlemskab af EU allerede været 

medlem i 7 år, og pga. de mange konflikter mellem disse lande var Tyrkiet og EU’s samarbejde 

næsten stoppet da Grækenland forsøgte at stoppe eller obstruere både samarbejdet og eventuelle 

forhandlinger mellem Tyrkiet og EU. Problemet var også, at EU ikke holdt deres ord, da man i 1975 

i forbindelse med Grækenlands optagelse udtalte, at forholdet mellem de to lande ikke ville påvirke 

samarbejdet mellem Unionen og Tyrkiet. Selv den græske regering havde faktisk givet sit ord på, at 

man ikke ville blokere eller bruge sin vetoret til at forhindre en tyrkisk ansøgning. Men hverken EU 

eller Grækenland holdt som sagt sit ord, da Tyrkiet valgte at ansøge om medlemskab. De græske 

problemer skulle fortsætte helt op til 1999, hvor det lykkedes for Tyrkiet at blive officielt 

ansøgerland til EU. Det skete først, da EU’s ledere havde indset, at Tyrkiet først måtte klare sine 

problemer med Grækenland, før landet overhovedet havde nogen chance for at komme med i EU 

(Barchard, 1998) (Boel, Erik; Møller Sørensen, Jesper, 2005) (Danmarks ambassade Tyrkiet, 2010).  

4.2.1.2 Kilde til uro 

Problemerne med Grækenland er og har været den største kilde til uro i forhandlingerne med EU. 

Selvom Tyrkiet befolkningsmæssigt er det største land af de to, er det Grækenland som har været 

det mest imperialistiske land. Flere gange efter Tyrkiet i 1923 fik sin selvstændighed har 
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Grækenland invaderet Tyrkiet med det mål at få udvidet det græske territorium. Men først efter over 

25 års fordragelighed mellem de to lande. I løbet af 1950’erne søgte begge lande at hjælpe hver sin 

etniske befolkningsgruppe på Cypern, som ikke kunne blive enige om sameksistens. Dette skulle 

bringe landene tættere og tættere på væbnet konflikt, hvilket også blev tilfældet da Cypern endeligt 

blev delt i 1974, idet tyrkiske soldater foretog en lynaktion for at beskytte det tyrkisk-cypriotiske 

mindretal på øen. Spændingerne mellem Tyrkiet og Grækenland skulle blive endnu større i løbet af 

1980’erne, da Grækenland gik fra militært styre over til et demokratisk styre med Andreas 

Papandreou og hans parti PASOK i spidsen (Boel, Erik; Møller Sørensen, Jesper, 2005) (Mango, 

2004). 

 

Dette viste sig at være en dårlig kombination for Tyrkiet fordi Papandreou besluttede at kappe stort 

set alle forbindelser Grækenland måtte have til sit naboland. Hvor man før i tiden havde halvårlige 

møder mellem regeringerne, for så at sige holde hinanden i skak rent sikkerhedsmæssigt, forsvandt 

disse møder fuldstædigt, og herudover brugte man samtlige europæiske og internationale fora på at 

modarbejde Tyrkiets forsøg på en tilnærmelse af EU. De græske forsøg på at stoppe Tyrkiet var så 

succesfulde at det faktisk lykkedes Grækenland at få Cypern godkendt som ansøgerland, og 

sidenhen optaget i EU, før Tyrkiet havde en chance for overhovedet at komme i betragtning. De 

talrige græske forhindringer for Tyrkiet gjorde at tyrkerne var oppe mod en overmagt i EU-

sammenhæng, da man for at komme uden om den græske forhindring i starten af 1990’erne gennem 

bilaterale aftaler med EU’s store lande, prøvede af den vej at komme frem til et mere produktivt 

samarbejde. Det skulle vise sig, at Tyrkiet ikke arbejdede videre med disse aftaler, og derfor ikke 

fik noget ud af deres anstrengelser (Barchard, 1998) (Boel, Erik; Møller Sørensen, Jesper, 2005).  

4.3 Cypern 

4.3.1  Øen i Middelhavet 

4.3.1.1 Forhindringens start 

Cypern er en af de største udenrigspolitiske forhindringer, der eksisterer for Tyrkiet og før denne 

hurdle bliver overvundet og løst, kan Tyrkiet skyde en hvid pil efter et medlemskab af EU. 

Problemerne stammer helt tilbage fra de tidlige 50’ere. Man kunne ikke blive enige om Cypern var 

græsk eller tyrkisk. Flere og flere episoder med ophav i det cypriotiske problem førte i 1954-55 til, 

at græske nationalister, som anså øen for græsk, indledte en kampagne af terror mod de britiske 
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myndigheder, som havde haft kontrol med øen siden afståelsen fra Det Osmanniske Rige i 1878. 

Det tyrkiske mindretal på Cypern kunne ikke lide udsigten til, at det britiske styre nu skulle blive 

græsk. Derfor eskalerede konflikten, idet den tyrkiske regering i det stille begyndte at hjælpe det 

tyrkisk-cypriotiske mindretal. Man troede da også til en vis grad, at problemerne var løst da man i 

1959 kom frem til et kompromis, hvor både tyrkisk-cyprioter og græsk-cyprioter skulle styre øen i 

fællesskab som en selvstændig nation (Boel, Erik; Møller Sørensen, Jesper, 2005) (Mango, 2004).  

4.3.1.2 Næsten krig 

Dette kompromis holdt desværre ikke særligt mange år, da heftige kriser mellem de nu NATO-

allierede lande i 1964 og igen i 1967 bragte Grækenland og Tyrkiet på randen af krig. I juli 1974 

efter et årti med stigende uro på Cypern krævede præsident og ærkebiskop Makarios, at 

Grækenland trak sine militærofficerer tilbage til fastlandet, da de underminerede hans regering. 

Som modreaktion på dette iværksatte militærstyret i Grækenland et kup mod Makarios, der også 

blev gennemført med succes. Det kunne den tyrkiske regering og præsident Ecevit ikke stå model 

til. Han mente da også at det var en direkte trussel mod det tyrkiske mindretal, og derfor sendte man 

ca. 30.000 tyrkiske tropper til øen på bare to dage. Herefter blev der handlet hurtigt i FN som det 

lykkedes at forhandle sig frem til en våbenstilstand mellem de to styrker på Cypern. Man blev på et 

møde mellem Tyrkiet, Grækenland og Storbritannien enige om en deling af øen med en bufferzone i 

midten bestående af en fredsbevarende FN-styrke. Til trods for denne våbenstilstand blev Tyrkiet 

ved med at sende soldater til øen og skubbe til grænserne mellem tropperne, og til sidst var øen delt 

i to cirka lige store dele. I 1975 blev den Tyrkisk-Cypriotiske Republik udråbt, og i 1983 erklærede 

man sig som en selvstændig stat, men indtil i dag er det kun Tyrkiet, som har anerkendt denne 

republik, mens resten af verden anerkender den græsk-cypriotisk del af øen som Cypern (Boel, 

Erik; Møller Sørensen, Jesper, 2005) (Federal Research Division Library of Congress, 1995).  

4.3.1.3 Cypern i EU 

Da Cypern sidenhen er blevet medlem af EU betyder det, at Cypern, Tyrkiet og Grækenland skal 

løse deres indbyrdes problem før Tyrkiet tilnærmelsesvis skal have en chance for at blive medlem 

af EU. Cypern står derfor som en af de største barrierer for Tyrkiet, da det ikke bare er en 

selvstændig nation, men også har formået at overhale Tyrkiet indenom med sit medlemskab af EU i 

2004. Samtidig foregår genforeningsforhandlingerne ikke i EU-regi men hos FN, selvom EU dog 

hjælper den tyrkisk-cypriotiske halvdel bl.a. økonomisk, og herudover søger at fremme processen 
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med at det delte land igen skal blive en sammenhængende nation og stat (Folketingets EU-

Oplysning, 2010).  

4.3.2  Tiltrædelsesforhandlingerne lige nu?? 

4.3.2.1 12 kapitler 

Hvor langt er man så nået her i slutningen af det første årti i det nye årtusinde.  Indtil videre har man 

afsluttet og lukket forhandlingerne i ét af de 35 kapitler i EU’s Acquis Communautaire som alle 

lande som tidligere nævnt skal opfylde for at kunne blive medlem af EU. Derudover er 

forhandlingerne åbne i 12 kapitler af de 35 (se bilag 5). Der er derfor et godt stykke vej endnu før 

Tyrkiet kan kalde sig EU-medlemstat. Der er dog en del større og mindre problemer, som skal 

overvindes før dette er muligt. I løbet af 2009 var der flere møder mellem ledere fra Tyrkiet og EU, 

hvor man koncentrerede sig om de udfordringer som landet står over for i sin vej mod at opfylde det 

tiltrædelsespartnerskab man har indgået med EU (Europa-Kommissionen, 2009). Således har man 

også valgt at etablere en EU-delegation i Tyrkiet, som skal arbejde frem imod et medlemskab i 

samarbejde med regeringen. Samtidig skal denne delegation også overvåge processen i Tyrkiet med 

at opfylde Acquis’en (Delegation of the European Union to Turkey, 2010).  

4.3.2.2 Løsninger 

De store forhindringer som Tyrkiet står overfor i processen for at opfylde de politiske kriterier er 

som sagt løsningen af Cypern-spørgsmålet og de problemer det afføder med Grækenland. 

Herudover skal man løse især de demokratiske mangler i Tyrkiet, selvom man dog med det nylige 

overståede valg om en forfatningsændring, bevægede sig fremad mod en optagelse i EU (Altinget, 

2010). Tyrkiet skal ligeledes være opmærksom på de problemer landet har med at overholde 

menneskerettighederne og dermed også EU’s charter om grundlæggende rettigheder. Det landet 

mangler, inden man bliver et fuldgyldigt demokrati, er, at det juridiske system skal opdateres så det 

er på højde med resten af EU, da Tyrkiet faktisk har en relativ ny lovsamling (Mango, 2004). Det til 

trods har Tyrkiet alligevel måtte gennemgå flere ændringer af landets forfatning, selvom man så 

sent som i 2002 vedtog en ny lovbog og sidenhen har fulgt disse op med forskellige lovpakker, hvor 

den seneste som sagt var endnu en forfatningsændring, som bl.a. skulle fjerne store dele af 

militærets magt i landet og give mere magt til regeringen (Fenger-Grøndahl, 2007). I forhold til de 

økonomiske kriterier mangler Tyrkiet også at leve op til dele af EU’s krav, men selvom landet som 

mange andre nationer er hårdt presset af den økonomiske krise, så ser det dog lidt bedre ud i forhold 
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til opfyldelsen af de politiske kriterier. Dog skal det siges at der helt sikkert er gevaldigt plads til 

forbedringer både på regeringsniveau, men også mere generelt på lavere niveauer i den tyrkiske 

økonomi (Europa-Kommissionen, 2009). I forhold til at opfylde kriterierne for at kunne blive en del 

af det indre marked, har Tyrkiet et godt kort fordi man har en velfungerende markedsøkonomi, og 

derfor kan klare de forhold, man vil komme under i forbindelse med en indtrædelse i Unionen. 

Herudover foregår størstedelen af den tyrkiske handel allerede med EU-medlemslande, og på den 

måde har landet været nødt til at leve op til EU-krav. Derfor er det rimelig klart for den nuværende 

regering og efterfølgende regeringer i Tyrkiet, at jo hurtigere man kan opfylde EU’s krav for 

optagelse jo hurtigere kan man også blive medlem af EU, om end det er nemmere sagt end gjort. 

4.3.2.3 Hvad nu hvis?? 

Hvad nu hvis Tyrkiet lever op til alle de krav, der står i Københavnerkriterierne. Kan de så bare 

automatisk blive medlem af EU? Ja det skulle man tro, men alligevel er Tyrkiet ikke sikre på at 

blive medlem. Hvis ikke man kan opfylde kravet om integrationskapacitet, som betyder at EU ikke 

skal sætte tempoet ned for at integrere nye medlemmer. Det betyder, at ikke kun skal Tyrkiet være 

klar til at blive en del af EU, men EU skal også være klar til Tyrkiet bliver medlem af EU. Tidligere 

har integrationskapaciteten ikke spillet nogen rolle når man har skullet optage nye lande, men fordi 

flere kritiske EU-politikere med dette in mente har stillet spørgsmålstegn ved en eventuel optagelse 

af Tyrkiet i Unionen. Det har også været på tale at indføre såkaldte permanente 

beskyttelsesmekanismer, der betyder at samarbejdet igen til enhver tid kan afbrydes. Især Tysklands 

kansler Angela Merkel har flere gange udtalt, at Tyrkiet i stedet for et medlemskab af EU skal have 

et privilegeret partnerskab med nogle af de samme rettigheder og regler som et fuldgyldigt medlem 

af EU. Men det har indtil videre ikke været på tale at blive accepteret af hverken af de tyrkiske 

politikere og heller ikke af befolkningen i landet. Alt dette har endnu ikke svækket 

tiltrækningskraften fra EU i Tyrkiet og landets ledere med AKP og Erdogan i spidsen arbejder 

fortsat med den målsætning, at Tyrkiet skal blive medlem af EU i fremtiden (Fenger-Grøndahl, 

2007). 
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5 Mulighederne for et tyrkisk medlemskab  

5.1 Sikkerhedspolitisk perspektiv 

5.1.1  Analyse af komponentens dele 

Det er muligt at anskue mulighederne for et tyrkisk medlemskab ud fra flere forskellige 

sikkerhedspolitiske teorier. Disse teorier vil i det følgende være grundlaget for en analyse af landets 

muligheder for en optagelse i EU. Først ud fra en vinkel omkring IP (international politik), dernæst 

ud fra integration og til sidst ud fra geopolitikken. 

5.1.1.1 Analyse ud fra IP-teorier 

Hvis man ser på Tyrkiet gennem de internationale politiske briller fremstår det hurtigt, hvordan 

landet op igennem især i nyere tid har spillet en rolle i Europa rent sikkerhedspolitisk (Boel, Erik; 

Møller Sørensen, Jesper, 2005).  

 

I årene efter 1. Verdenskrig og Det Osmanniske Riges fald og i starten af den nye nations levetid 

spillede Tyrkiet ikke nogen stor rolle i international politik. Det var på dette tidspunkt vigtigt for 

Atatürk og Tyrkiet, at landet ikke bare blev etableret som en selvstændig stat, men også at andre 

stater ikke blandede sig i nationens spæde begyndelse (Boel, Erik; Møller Sørensen, Jesper, 2005) 

(Mango, 2004). Derfor måtte Atatürk bruge de tanker som Machiavelli var kommet frem til i 

Fyrsten med ideen om løven og ræven (Jackson & Sørensen, 2007). For at Tyrkiet skulle have en 

chance måtte man udenrigspolitisk benytte snuhed frem for at fremstå som en stor og stærk stat. Det 

var nødvendigt som følge af de spændinger der allerede var opstået i Europa i tiden efter 1. 

Verdenskrig. I løbet af 1930’erne kunne Tyrkiet, stadig med Atatürk i spidsen og sidenhen Inönü 

godt se, hvor tingene bar hen ad. Tyskland havde igen stormagtsdrømme og Tyrkiet, som ikke på 

dette tidspunkt ville kunne overleve at blive kastet ud en ny krig, var nødt til at ty til andre 

udenrigspolitiske midler (Federal Research Division Library of Congress, 1995). 

 

Som Hobbes siger så er mennesket og dermed staten i en tilstand af konstant krig og søger at 

overleve denne. For at komme ud af dette sikkerhedsdillema, må man derfor indgå pagter med 

andre stater for at overleve som stat og nation (Jackson & Sørensen, 2007). Inönü som havde 

overtaget magten i Tyrkiet efter landsfaderen Atatürks død, så derfor ingen anden udvej end, at man 
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i 1939 indgår en pagt med Storbritannien og Frankrig på den ene side. Men Inönü var da også så 

smart, at han også forhandlede en pagt med Tyskland (Mango, 2004) for på den måde at sikre 

statens overlevelse i en eventuel kommende krig helt i tråd med Hobbes ideer. Idet Inönü valgte at 

indgå disse pagter da han som menneske blev nødt til at skelne mellem sig selv som individet, og 

statsmanden der handler på vegne af en hel nation. Det kan kun lade sig gøre fordi mennesket er et 

politisk væsen, som Morgenthau pointerer i sit værk Politics among Nations, og endvidere fordi 

statsmandens etik og moral er en anden, da han som sagt handler på vegne af nationen (Jackson & 

Sørensen, 2007). Inönü måtte derfor i forhold til magtspillet overtræde moralske og etisk principper 

for, at Tyrkiet kunne overleve 2. Verdenskrig. For igen at vende tilbage til Hobbes’ og Machiavellis 

ideer brugte Tyrkiet den sidste udvej for at sikre statens overlevelse, da man senere i krigen 

erklærede Tyskland krig og dermed spillede rolle som den snu i sin udenrigspolitik. Dermed kan 

man udlede, at Tyrkiet og dens leder i starten af nationens levetid var influeret af de tanker som især 

de klassiske realister, Machiavelli og Hobbes stod for, men også af de tanker som Morgenthau 

sidenhen formulerede efter 2. Verdenskrig (Jackson & Sørensen, 2007). 

 

I kraft af sin placering rent udenrigspolitisk kom Tyrkiet efter 2. Verdenskrig til at spille en større 

rolle i magtspillet mellem det der nu blev Øst og Vest. Da man endte med at være på de allieredes 

side i slutningen af krigen, var man også med til at stifte FN (Mango, 2004). Udenrigspolitisk var 

flere og flere statsledere begyndt at se i en anden retning end realismen. I stedet for kiggede man på 

de ideer, som var udsprunget fra Locke og Kant, dvs. tanken om, at mennesket og dermed staten er 

sin egen lykkes smed og helst ikke skal blande sig for meget i andres forhold - liberalismen 

(Jackson & Sørensen, 2007). Man var efterhånden også klar over, at man ikke kunne klare sig alene, 

men var nødt til at være afhængige af hinanden for at sikre staternes overlevelse. Et eksempel på 

den nye form for liberalisme, som udviklede sig efter 2. Verdenskrig var den institutionelle 

liberalisme (Jackson & Sørensen, 2007), hvor Tyrkiet som grundlæggende medlem af FN med 

samarbejde og fællesskab med andre stater, sikrede ikke bare sig selv, men også andre stater og 

dermed freden i efterkrigs-Europa. Siden fulgte også et medlemskab af NATO som igen er et udtryk 

for den institutionelle liberalisme, idet Tyrkiet som stat følger vedtagne principper og regler for at 

sikre nations overlevelse (Jackson & Sørensen, 2007). Men det var også en ny verden Tyrkiet nu 

skulle til at operere i, da Den Kolde Krig havde afløst de to verdenskrige. En anden form af 

liberalismen, som var opstået i denne nye verdensorden var interdependens. Interdependens forstået 

på den måde at stater indgår fællesskaber for sikre sig selv, men også for at sikre fred mellem 
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hinanden (Jackson & Sørensen, 2007). Et eksempel på dette kunne være EØF – det Europæiske 

Økonomiske Fællesskab med hvilket Tyrkiet ansøgte om associering allerede året efter dannelsen. 

Dette er der første eksempel på, at Tyrkiet fra et tidligt tidspunkt orienterer sig mod EU. I tiden efter 

Den Kolde Krig faldt Tyrkiet anseelse både i EU, men også internationalt, da landet ikke længere 

spillede den samme rolle som en frontstat i NATO og FN. Det var først med angrebet den 11. 

september,at Tyrkiet igen kom til at spille en stor rolle i den internationale politik. Nu var Tyrkiet 

igen blevet en form for frontstat men ikke mellem øst og vest, men mellem den vestlige verden og 

Mellemøsten (Mango, 2004). Hvorfor er dette så liberalisme? Tyrkiet spiller i kraft af sit 

medlemskab af NATO og FN en rolle for det samlede fællesskab, da man tillod bl.a. amerikanske 

styrker at bruge tyrkiske flybaser som udgangspunkt i krigene mod Irak og Afghanistan. Disse 

krige, som også involverer EU, er igen et udtryk for interdependens og for institutionel liberalisme, 

idet Tyrkiet og EU’s medlemsstater ved hinandens hjælp er med til at sikre alle staters overlevelse.  

5.1.1.2 Delkonklusion 

Ud fra et rent IP-teoretisk synspunkt så burde muligheden for et tyrkisk medlemskab af EU være 

god fordi man på mange områder har begået sig godt udenrigspolitisk og har haft betydning for den 

omverden som både Tyrkiet og EU i dag er en del af. Men for at Tyrkiet for alvor skal have en 

mulighed for medlemskab skal man følge teorien om den republikanske liberalisme. Da teorien 

bygger på, at staten søger freden og ikke konflikten betyder det også, at Tyrkiet først og fremmest 

skal have løst konflikten omkring Cypern, men også de problemer man har med Grækenland. At 

man følger de principper, som skal til for at blive anset som et liberalt demokrati. Tyrkiet skal bruge 

de demokratiske værdier og normer for at komme frem til fredelig løsning på nations konflikter. 

Herudover skal man sørge for at når disse konflikter er blevet løst at vedligeholde fredelige 

relationer til demokratiske stater baseret på samme moralske fundament. Sidst men ikke mindst skal 

man indgå i et økonomisk samarbejde. Alle tre principper som går igen i Københavner-kriterierne, 

og Tyrkiet har isoleret set, hvis de opfylder disse, gode muligheder for at blive medlem af EU. 

5.1.1.3 Analyse ud fra geopolitiske teorier 

Geopolitikken er som tidligere nævnt et begreb som skal forklare staters udenrigspolitiske gøren og 

laden i forskellige situationer. På grund af Tyrkiets unikke placering rent geografisk, men også i 

forhold til forskellige udenrigspolitiske konstellationer, har landet en vigtig position både hos EU 

og i den vestlige verden. For at forklare hvorfor Tyrkiet indtager denne placering, må man derfor se 

på Mackinders, Fukuyamas og Huntingtons teorier om geopolitik.  
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Mackinder’s Heartland-teori (se bilag 1) er vigtigt i forhold til Tyrkiets muligheder for 

medlemskab, da Tyrkiets geografiske placering gør, at landet faktisk ligger på grænsen mellem det 

såkaldte ”Pivot Area” også kaldet ”Heartland”, og det som Mackinder døbte ”World-Island” (Ó 

Tuathail, Dalby, & Routledge, 2006). Derfor ligger Tyrkiet præcis geostrategisk i den rigtige zone 

både i forhold til en position tæt på Heartland, men derudover ligger man også tæt på den ”magt” 

som regerer resten af Verden, som Mackinder udpeger i sin teori. Hvis man udelukkende ser på 

Mackinders teori, så taler alt for at muligheden for et medlemskab for Tyrkiet kun er et spørgsmål 

om tid.  

 

Fukuyama derimod fokuser ikke meget på den geostrategiske placering af lande i verden. 

Tværtimod har han mere fokus på, at man nu er nået så langt i staternes udvikling, at de har nået det 

ypperste stadie symboliseret ved Vesteuropa og USA, hvis kamp om ideer og principper bliver 

anset for universelle, og Fukuyama ser derfor geopolitikken som en kamp mellem ideer og 

principper (Ó Tuathail, Dalby, & Routledge, 2006). EU har sin kerne i Vesteuropa, da grundlaget 

for fællesskab opstod ud fra vesteuropæiske lande og disse værdier. EU står dermed også garant for 

demokratiet og som vogter af dette. Man kan så stille sig selv det spørgsmål om det virkelig passer 

eller om verdens ledere bare har valgt, at der er sådan, hvilket flere kritikere af Fukuyama også har 

stillet spørgsmålstegn ved (Ó Tuathail, Dalby, & Routledge, 2006). For at Tyrkiet skal have 

mulighed for at blive medlem af EU, skal landet derfor også kunne underlægge sig ideen om at de 

vestlige ideer og principper er de rigtige. Men det er også her, at det bliver problemfyldt for Tyrkiet 

og til dels for EU. Tyrkiet er i en gråzone i forhold til disse ideer og principper, idet landet er 

grundlagt som en europæisk stat, men samtidig er et muslimsk land (Federal Research Division 

Library of Congress, 1995) (Boel, Erik; Møller Sørensen, Jesper, 2005). EU kan enten vælge et se 

dette som et positivt eller negativt problem. Det positive aspekt er, at Tyrkiet kan virke som en 

brobygger mellem de to forskellige religioner hvis de både er medlem af EU, men samtidig kan 

indtage en ledende rolle i OIC13, der er en mellemstatslig organisation som varetager muslimers 

rettigheder verden over (Fenger-Grøndahl, 2007). Herudover kan et sekulært og demokratisk 

Tyrkiet virke som en rollemodel for resten af Mellemøsten som ved et tyrkisk EU-medlemskab vil 

blive et endnu vigtigere emne i EU’s sikkerhedspolitik. Tyrkiet kan med sit mulige EU-medlemskab 

                                                 
 

13 Organization of the Islamic Conference 
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i fremtiden bruges som fredsmægler i konflikter, hvor der er andre muslimske lande involveret. Fx 

kan Tyrkiet i kraft af sit mulige medlemskab være med til at løse konflikten mellem Israel og 

Palæstina. Alt i alt kan Tyrkiet derfor virke som et sikkerhedspolitisk aktiv for EU (Fenger-

Grøndahl, 2007). Derimod kan det faktum, at Tyrkiet har en anden religion også blive en hæmsko 

for EU, da flere kritikere mener, at da EU er bygget på kristne værdier så er det ikke muligt at 

indlemme et muslimsk land i Unionen. Argumentet bygger på at man dermed også vil fjerne det 

grundlag EU er bygget på, da det kan tænkes, at den overvejende muslimske befolknings holdning 

netop vil være i konflikt med EU’s interesser i en eventuel krise med den muslimske verden, og 

dermed være til besvær og måske ligefrem farlig for EU’s samarbejdsevne (Fenger-Grøndahl, 

2007).  

 

Huntingtons tese om sammenstødet mellem civilisationer (Ó Tuathail, Dalby, & Routledge, 2006), 

som følger lidt af de samme tanker som Fukyama. Dette sammenstød mellem civilisationer er 

grunden til de konflikter vi oplever lige nu, men også vil opleve fremover. Disse civilisationer 

adskiller sig fra hinanden specielt i kraft af deres religion men også flere andre faktorer (Ó Tuathail, 

Dalby, & Routledge, 2006). Den vestlige civilisation, som EU er en del af, står overfor resten af 

verden, og Tyrkiet står som muslimsk land dermed som en brydningsstat mellem to civilisationer 

med et ben i hver lejr. Tyrkiets problem i denne sammenhæng består i, at eliten trækker landet i 

mod den vestlige civilisation, imens befolkningen i kraft af tradition og kultur trækker landet mod 

en anden civilisation enten mod andre tyrkisktalende stater eller mod den muslimske civilisation. 

Huntington mener derfor, at muligheden for et tyrkisk medlemskab derfor har ringe udsigter, da EU 

ikke vil kunne indlemme en splittet stat i sit samarbejde (Fenger-Grøndahl, 2007) (Tassinari, 2008). 

Omvendt kan det være positivt at få en brydningsstat som Tyrkiet som medlem af EU, da man på 

denne måde har en stat, der med et ben i begge lejre kan sørge for, at der ikke opstår konflikter 

mellem EU og den muslimske verden. Derfor har det betydning for Tyrkiets muligheder om man 

ser nationens placering i to forskellige civilisationer som et sikkerhedspolitisk plus eller minus. 

5.1.1.4 Delkonklusion 

Lige meget hvordan man vender og drejer det, så er Tyrkiets placering geopolitisk utrolig vigtig for, 

hvordan EU skal handle i forhold til muligheden for medlemskab. Hvis man vælger at følge den 

positive betydning Tyrkiet har geopolitisk, uanset om det drejer sig om geostrategisk placering, 

ideer og principper eller sammenstød mellem civilisationer, så er muligheden for, at landet bliver en 

del af EU rigtig stor. Derimod hvis man fokuserer på de negative geopolitiske aspekter, så er 
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chancen for, at Tyrkiet i fremtiden bliver en del af det europæiske fællesskab noget nær ikke-

eksisterende. 

5.1.1.5 Analyse ud fra integrations-teorier 

Muligheden for tyrkisk medlemskab af EU afhænger af, hvordan og hvor hurtigt integrationen 

kommer til at foregå. Tyrkiet har som ansøgerland allerede til en vis grad afgivet dele af landets 

suverænitet for overhovedet at komme i betragtning til EU (EU (Københavnskriterierne), 2010). 

Ved at starte processen med at blive medlem af EU har Tyrkiet måtte vedtage mange reformer for at 

landet skal kunne leve op til optagelseskravene. Et udtryk for en spill-over effekt fra et område til et 

andet kunne være at starte ét sted. Fx reformer, der skal gøre landet mere demokratisk også vedtager 

reformer omkring menneskerettigheder og igen reformer af det juridiske system (Fenger-Grøndahl, 

2007). Eller som udvikleren af den neofunktionalistiske teori Ernst B. Haas ville sige, så er det 

snebold-effekten som er på spil (Nedergaard, 2010). Ved at Tyrkiet er på vej til at afgive dele af 

nationens suverænitet til EU, for på den måde at sikre staten i samarbejde med de andre EU-

medlemsstater et udtryk for neofunktionalismen. Herudover ses det også, at Tyrkiet ikke længere er 

den vigtigste aktør, men at det er samarbejdet som bliver den vigtigste aktør i integrationsprocessen, 

hvilket også er et udtryk for neofunktionalisme (Nedergaard, 2010). Andre vil sige, at 

integrationsprocessen foregår på Tyrkiets præmisser og derfor følger den intergovernmentale teori, 

som siger, at staterne er de vigtigste aktører i integrationsprocessen (Nedergaard, 2010). Tyrkiet kan 

derfor kun blive medlem af EU, hvis landet selv er interesseret i et medlemskab og i et samarbejde 

med andre stater. Herudover er muligheden for et tyrkisk medlemskab kun til stede, hvis man på 

interngovernmentalt niveau kan blive enige om at Tyrkiet skal være en del af det europæiske 

samarbejde. Det er derfor op til de andre medlemsstater om Tyrkiet skal være medlem af EU.  

5.1.1.6 Delkonklusion 

Tyrkiets muligheder for et medlemskab hviler på, hvilken måde EU anser integrationen på. Hvis 

man ser på integrationen ud fra neofunktionalismen, så er det sikkert, at Tyrkiet før eller siden vil 

blive en del af EU på grund af spill-over effekten både internt i Tyrkiet, men også i forhold til, at 

EU’s politikområder hele tiden udvider sig og omfatter mere og mere. Derudover også fordi at 

samarbejdet er den vigtigste aktør i integrationsprocessen. Hvis man derimod anskuer det fra et 

intergovernmentalt synspunkt, så skal Tyrkiet vedblive med at have EU som et ønske og mål 

samtidig med at resten af EU også skal være interesserede i at indlemme Tyrkiet i fællesskabet. 

Men det kræver som sagt, at der er enighed blandt alle 27 medlemsstater. 
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5.1.2 Sammenfatning 

Sikkerhedspolitikken er til Tyrkiets fordel i forbindelse med et muligt EU-medlemskab. Geopolitisk 

spiller landet én vigtig rolle på flere områder, og derudover har EU allerede sat integrationen i gang 

ved at acceptere Tyrkiet som officielt ansøgerland. Derfor vil spill-over effekten før eller siden føre 

til, at landet bliver medlem af EU. Sidst men ikke mindst er det i forhold til den internationale 

politik og de relationer der følger med, at det største arbejde består for Tyrkiet, idet man skal sørge 

for, at landet kommer op på samme niveau som EU-medlemsstater. 

 

5.2 Demokratisk og menneskerettigheds perspektiv 

5.2.1  Analyse af komponentens dele 

Det er muligt at anskue mulighederne for et tyrkisk medlemskab ud fra flere forskellige 

demokratiske og menneskerettighedsmæssige antagelser. De antagelser vil i det følgende være 

grundlaget for en analyse af landets muligheder for en optagelse i EU. Først ud fra en vinkel 

omkring Københavner-kriterierne, herefter ud fra EU’s charter om grundlæggende rettigheder og til 

sidst ud fra antagelser fra EU-ekspert Lykke Friis. 

5.2.1.1 Analyse ud fra Københavnerkriterierne 

For at Tyrkiet skal have en mulighed for at opnå medlemskab af EU skal landet, som det 

allervigtigste opfylde EU’s regler for optagelse de såkaldte tiltrædelseskriterier, i daglig tale 

Københavnerkriterierne. Som tidligere nævnt består disse af flere hovedkriterier: de politiske 

kriterier, de økonomiske kriterier og kriteriet om overtagelse af EU’s Acquis Communautaire, dvs. 

EU-retten og EU’s regler (EU (Københavnskriterierne), 2010). 

 

I forhold til de politiske kriterier er der flere områder, hvor det er nødvendigt, at Tyrkiet 

gennemfører reformer for at kunne opfylde kriterierne. Som noget af det første trænger den tyrkiske 

forfatning, der sidst blev ændret ved militærkuppet i 1980, til en større ændring (Mango, 2004). 

Selvom Tyrkiet i forbindelse med ønsket om at komme tættere på EU allerede har gennemført 

demokratiserende reformer, (Fenger-Grøndahl, 2007) er der stadig brug for en yderligere revidering 

af forfatningen så den bl.a. sikrer borgerne deres grundlæggende demokratiske rettigheder. 

Derudover skal revideringen også sikre, at Tyrkiet demokratiseres, således at landet kommer på 
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højde med EU-standarden. Tyrkiet skal finde løsninger på en hel del mangler, da der eksempelvis 

ikke er regler for politiske partier på samme måde som der er i fx Danmark. Desuden mangler 

landet, for at sikre borgerne, en institution som Ombudsmanden, og at man tillader at andre sprog 

end tyrkisk bliver brugt i offentligheden (Europa-Kommissionen, 2009).  

 

Et andet af de politiske kriterier som skal efterses endnu grundigere er landets politiske 

institutioner, såsom parlamentet Nationalforsamlingen, regeringen, det juridiske system osv.. De 

skal være mere demokratiske, end de er i øjeblikket, og her kan Tyrkiet blive endnu bedre i den 

forstand, at man kan accelerere processen mod optagelse specielt i samarbejdet mellem regeringen 

og EU’s delegation i Tyrkiet. Positivt skal det således også nævnes at den såkaldte reform-

monitoreringsgruppe, der består af ledende medlemmer fra regeringen, herunder en minister med 

det specifikke formål at forhandle med EU, nu mødes oftere og kan dermed øge hastigheden i 

processen. Et andet positivt eksempel i forhold til kriterierne er, at det juridiske system blev 

reformeret kraftigt i 2009, og at man derfor har taget et skridt i den rigtige retning mod et 

fuldgyldigt liberalt demokrati (Europa-Kommissionen, 2009). Tyrkiet mangler stadig at reformere 

det juridiske system endnu mere til trods for, at landet faktisk har en relativ nu lovbog endda efter 

europæisk model (Boel, Erik; Møller Sørensen, Jesper, 2005). Indtil videre er det ikke gået specielt 

hurtigt med at reformere og dermed komme tættere på at opfylde kriterierne, men da Tyrkiet så sent 

som i september 2010 vedtog en forfatningsændring, mener mange eksperter at Tyrkiet er komme 

tættere på at opfylde EU’s politiske kriterier (Altinget, 2010).  

 

I forhold til de økonomiske kriterier ser det en smule bedre ud. Overordnet har Tyrkiets økonomi, 

trods den økonomiske krise, klaret sig nogenlunde igennem, da den generelle økonomiske politik 

har levet op til EU-standarden (Europa-Kommissionen, 2009). Imidlertid skal der stadig arbejdes 

med Tyrkiets økonomiske politik, der stort set så længe nationen har eksisteret, har været et emne 

for diskussion. For at landet skal kunne leve op til eksistensen af en fungerende markedsøkonomi, 

er det uundgåeligt og nødvendigt med reformer af den generelle økonomiske politik. Herudover har 

Tyrkiet, som stort set alle andre stater, oplevet konsekvenserne af den verdensomspændende 

økonomiske krise. Dette udgør et større problem for landet, da det allerede før den økonomiske 

krise i længere tid har været nødvendigt med hjælp fra bl.a. Verdensbanken, men også EU i form af 

midler til at støtte landets økonomi (Berlingske Tidende, 2005). Derfor er det nødvendigt, at landets 

regering får sikret økonomien endnu mere ved hjælp af en mere sikker og langsigtet økonomisk 
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politik end tilfældet har været tidligere i landets historie (Federal Research Division Library of 

Congress, 1995) (Mango, 2004). Ud over den økonomiske politik så er der behov for reformer i det 

økonomisk juridiske system, der indtil nu har været meget bureaukratisk. Det kan derfor nyde godt 

af en revidering som vil give Tyrkiet et meget bedre erhvervsmiljø, der igen vil gøre landet i stand 

til at have en mere sikker makroøkonomisk stabilitet (Hughes, 2004). I forhold til at kunne træde 

ind på Det Indre Marked, er Tyrkiet allerede pga. sin megen samhandel med EU godt rustet til at 

kunne klare konkurrencepresset og de markedsøkonomiske kræfter. Det skyldes bl.a., at der i 

Tyrkiets befolkning er en stor arbejdsstyrke, og at alderen i denne arbejdsstyrke er lavere end den er 

i flere af EU’s nuværende medlemslande. Dette kan dermed både komme til gavn for Tyrkiet selv 

men også for resten af EU (Hughes, 2004). 

 

I forhold til at opfylde kriteriet om EU’s Acquis Communautaire har Tyrkiet rigtigt langt endnu før 

end man har nået målet, og det er også den del af kriterierne, landet skal arbejde allermest med. 

Indtil nu er kun ét af de 35 Acquis eller tiltrædelseskapitler blevet lukket. Dvs. at man har 

færdiggjort forhandlingerne i dette ene kapitel. Derudover har EU valgt at åbne for forhandlinger i 

12 af de 35 kapitler (se bilag 3) (Hughes, 2004). De kapitler som er åbne for forhandlinger, er 

samtidig nogle af de kapitler, som har at gøre med Tyrkiets handel, fordi det er netop her, at landet 

er længst fremme i forhold til at være på niveau med EU-standarden. Derimod er ingen af de 

kapitler, hvor Tyrkiet fortsat mangler at reformere eller ikke lever op til EU-reglerne åbnet for 

forhandlinger. Europa-Kommissionen bestemmer udelukkende hvornår de forskellige kapitler 

bliver åbnet (Friis, Den Europæiske Byggeplads, 2002). Først når Tyrkiet har gjort tilstrækkelige 

fremskridt eller opfylder EU-standarden vil man åbne for forhandlingerne i disse kapitler dvs., at 

Tyrkiet skal opfylde både de politiske og økonomiske kriterier (Hughes, 2004). 

5.2.1.2 Delkonklusion 

Mulighederne for et tyrkisk medlemskab har indtil videre en længere tidshorisont. Der skal mere 

fart i processen med at reformere Tyrkiet, men realistisk set ved ingen, hvornår Tyrkiet bliver 

medlem. Det kræver først og fremmest at regeringen er indstillet på at have EU som et mål, hvilket 

det nuværende regeringsparti AKP også er indstillet på. Derudover skal regeringen have opbakning 

fra befolkningen for at kunne gennemføre de nødvendige reformer. Hvor hurtigt dette kommer til at 

ske er næsten udelukkende op til tyrkerne selv, idet de selv mere eller mindre kan bestemme farten. 

Dog kan EU vælge at suspendere eller afbryde forhandlingerne, hvis ikke der sker nok fremskridt 
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eller hvis Tyrkiet groft overtræder tiltrædelseskriterierne (Friis, Den Europæiske Byggeplads, 

2002). 

 

5.2.1.3 Analyse ud fra EU’s charter om grundlæggende rettigheder 

Tyrkiets muligheder for medlemskab afhænger direkte af om landet opfylder EU’s charter om 

grundlæggende rettigheder, da dette er en del af EU-retten. Derfor skal Tyrkiet følge denne, hvis 

landet vil være medlem af EU og hermed følge teksten i charterets præambel: ”De europæiske folk 

har med skabelsen af en stadig snævrere sammenslutning besluttet at dele en fredelig fremtid, der 

bygger på fælles værdier.” (EU (Charter), 2000). Da Tyrkiet selv har valgt at ansøge EU om et 

medlemskab, må man også formode, at landet vil være en del af et samarbejde, der arbejder for at 

sikre en fredelig fremtid. Tyrkiet accepterer da også EU’s og dermed alle medlemslandenes fælles 

værdisæt. Hvis Tyrkiet skal være medlem af EU skal landet derfor forpligte sig til i fremtiden at 

overholde dette charter. Indtil nu har Tyrkiet haft mere end svært ved at leve op til dette charter, da 

der har været mange brud på menneskerettighederne i landet på flere forskellige områder såsom 

borgernes rettigheder i retssystemet, der er blevet krænket ved tortur samt forfølgelse af kurderne i 

forbindelse med den væbnede konflikt med blandt andre PKK (Hughes, 2004). Herudover er et 

andet problem i Tyrkiet, at der ingen minoriteter eksisterer i landet, som følge af Lausanne-

traktaten, der anså hele statens befolkning som tyrkere. Det til trods for, at der rent faktisk findes 

omkring 47 forskellige uofficielle og ikke anerkendte etniske og sproglige minoriteter i landet. De 

eneste officielle minoriteter, som eksisterer i landet er 3 ikke-muslimske mindretal i form af de 

ortodokse grækere, jøder og armeniere.  

 

For at øge muligheden for medlemskab, må Tyrkiet derfor se ud over frygten for at især kurderne 

vil løsrive sig og dermed splitte landet. Det såkaldte Sevres-syndrom opkaldt efter fredstraktaten 

efter 1. Verdenskrig mellem Det Osmanniske Rige og de allierede (Hughes, 2004). Herudover skal 

landet, for at overholde charteret, også tillade at de forskellige sproglige og etniske minoriteter får 

mulighed for at bevare deres kultur og skikke gennem sprog og traditioner, hvis der skal være 

nogen mulighed for EU-medlemskab. Alt afhænger derfor af om Tyrkiet er i stand til at lægge sig i 

selen for at de nødvendige reformer af landets lovgivning på menneskerettighedsområdet bliver 

gennemført, men derudover også formår at ændre på tyrkernes syn på menneskerettigheder. For på 

nuværende tidspunkt er der et godt stykke vej igen til, at Tyrkiet opfylder EU’s charter om 



 &   

 
53 

grundlæggende rettigheder. Dermed er der også rigeligt plads til forbedringer fx i forhold til det 

armenske folkedrab (Mango, 2004). 

5.2.1.4 Delkonklusion 

Der er ingen tvivl om at regeringen i Tyrkiet udmærket er klar over, at det er omkring 

menneskerettighederne, at landet virkelig kan rykke sig i forhold til det mulige medlemskab af EU. 

Det er også her, at landet kan tabe det hele på gulvet, hvis EU ikke er tilfreds med fremskridtet eller 

hvis Tyrkiet gentagne gange vedbliver med at overtræde menneskerettighedskonvention og EU’s 

eget charter jf. tiltrædelsesaftalen. 

5.2.1.5 Analyse ud fra Lykke Friis’ antagelser 

Da hele EU’s eksistensgrundlag bygger på ideen om et samarbejde for fred og demokrati, er det 

heller ikke mærkeligt, at EU, efterhånden som det har været muligt, har udvidet antallet af 

medlemslande fra 6 i begyndelsen til nu 27 og måske på vej til 3114. Det betyder selvfølgelig også, 

at der har været flere forskellige grunde til at optage nye medlemmer. I EU’s spæde barndom var 

det udelukkende et økonomisk samarbejde, der skulle sikre freden i Europa, men derudover også at 

hjælpe hinanden videre ovenpå 2. Verdenskrigs ødelæggende effekt. Sidenhen blev det økonomiske 

samarbejde mere og mere politisk og hen af vejen voksede Unionen sig større da både de 

nordeuropæiske og derefter sydeuropæiske lande kunne se fordelene i det europæiske projekt. Ved 

Berlinmurens fald var EU nu nået til en skillevej og valgte at optage flere tidligere kommunistiske 

stater (Friis, Den Europæiske Byggeplads, 2002).  

 

Tyrkiet er nu næste skridt på stigen for EU, da samarbejdet vil styrke EU sikkerhedspolitisk, men 

derudover kan optagelsen muligvis også styrke Unionens selvforståelse og identitet. Muligheden for 

at Tyrkiet bliver optaget i EU, er ifølge den tidligere tyske udenrigsminister Joscka Fischer 

uomtvistelig (Friis, Den Europæiske Byggeplads, 2002). Man må derfor konkludere, at udvidelsen 

af EU fortsætter så længe at man kan retfærdiggøre, at Unionen arbejder for målet om fred og 

demokrati eller at man simpelthen ikke administrativt eller økonomisk kan forsvare at udvide mere. 

En anden af Lykke Friis’ antagelser omkring udvidelse går på, at kritikere af Tyrkiets optagelse 

frygter en masseindvandring fra landet (Friis, Den Europæiske Byggeplads, 2002). Dette bliver 

højst sandsynligt ikke tilfældet, da historien fx ved optagelsen af Spanien og Portugal beviser at 
                                                 
 

14 Kroatien, Island, Makedonien og Tyrkiet 
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befolkningen i de lande, der bliver optaget i EU ikke flygter, da præmien netop er at blive medlem 

af EU. Det kan derfor ikke længere betale sig for den ”almindelige” arbejder at arbejde i et andet 

medlemsland. Problemet for Tyrkiet kan derimod blive, at man oplever et såkaldt brain-drain af 

landets klogeste hoveder, hvis landet bliver medlem af EU  (Friis, Den Europæiske Byggeplads, 

2002). Det der taler for et tyrkisk medlemskab af EU er, at landet har en stor arbejdsstyrke som kan 

udfylde hullerne på arbejdsmarkederne i de medlemslande, hvor der vil komme til at være store 

grupper af befolkningen der er eller går på efterløn og/eller får pension. Endnu en af Lykke Friss’ 

antagelser er, at EU ikke i sit traktatgrundlag har fokuseret på det geografiske perspektiv i 

udvidelsesprocessen, men derimod har lagt vægt på det politiske perspektiv (Friis, Den Europæiske 

Byggeplads, 2002), hvilket også fremgår af EU’s paragraffer om udvidelse15 (Folketingets EU-

Oplysning (Lissabontraktaten), 2008). Det interessante i dette er, at Tyrkiets geografiske placering 

ikke umiddelbart har nogen indflydelse på om hvorvidt landet kan optages i EU, men alligevel 

spiller denne placering ind, når EU så ligger meget vægt på at udvidelsen bl.a. er et 

sikkerhedspolitisk spørgsmål, hvor Tyrkiets geografiske placering netop spiller en stor rolle i 

forhold til Mellemøsten.  

5.2.1.6 Delkonklusion 

Mulighederne for Tyrkiet er, hvis man tager Lykke Friis’ antagelser in mente, relativt gode, da 

argumenterne for en udvidelse af EU vil være et spørgsmål om sikkerhedspolitik, men samtidig 

også om fred og demokrati jf. hele ideen og eksistensgrundlaget for EU. Tyrkiet fremstår derfor 

også naturligt, ud fra disse antagelser, som det næste land i rækken af medlemslande i EU.  

5.2.2  Sammenfatning 

Demokrati- og menneskerettighedspolitikken taler ikke umiddelbart til Tyrkiets fordel i forbindelse 

med et muligt medlemskab af EU. Men det er evident, at landet er på vej i den rigtige retning, og 

det kun er et spørgsmål om tid, hvornår Tyrkiet bliver medlem af EU. Målet for Tyrkiet må være at 

få mere fart på tiltrædelsesforhandlingerne, og det sker kun, hvis regeringen har befolkningens 

fortsatte opbakning og samtidig sørger for at gennemføre reformer således, at Tyrkiet opfylder 

optagelseskravene. Herefter er det kun op til EU, hvad der så skal ske. 

                                                 
 

15 Artikel 6 om grundlæggende rettigheder og artikel 49 om kriterierne for medlemskab og procedure for tiltrædelse af 
Unionen 
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5.3 Kulturelt perspektiv 

5.3.1  Analyse af komponentens dele 

Det er muligt at anskue mulighederne for et tyrkisk medlemskab ud fra flere forskellige kultur-

teorier. Disse teorier vil i det følgende være grundlaget for en analyse af landets muligheder for en 

optagelse i EU. Først ud fra konstruktivistismen og herefter ud fra Hofstedes teori om kultur. 

5.3.1.1 Analyse ud fra konstruktivisme 

Hvis man forudsætter, at en bestemt kultur også besidder en bestemt identitet, kan man derfor 

forenklet sige, at den tyrkiske kultur besidder en tyrkisk identitet. På samme måde vil EU, herunder 

institutionerne, dermed også have en bestemt kultur og besidde en bestemt identitet.  

Den tyrkiske identitet må betragtes som en konstruktion, eftersom staten først opstod i kølvandet på 

Det Osmanniske Riges fald. Det skete da tidligere militære officerer med Atatürk i spidsen mente, 

at Tyrkiet burde og måtte løsrive sig fra den hidtidige græske og allierede okkupation. For at kunne 

samle nok opbakning bag denne frihedskamp måtte man dermed ty til konstruktivismen og 

”opfinde” en ny nation med grundlag i det tyrkiske folk. Atatürk så samtidig gerne, at den nye stat 

Tyrkiet skulle være et moderne europæiske land. Han ville gøre op med det gamle rige, som ikke 

havde haft låste indre grænser og den religion, der havde gennemsyret alle landets institutioner 

skulle skiftes ud. Derfor skulle det tyrkiske folk nu samles i en stat med et nyt og moderne sekulært 

system (Boel, Erik; Møller Sørensen, Jesper, 2005) (Mango, 2004). Allerede med disse tanker som 

Atatürk havde gjort sig ses konstruktivismen, da det var én mands drøm om en ny nation. Det 

lykkedes da også at skabe den nye nationalstat i 1923, da Republikken Tyrkiet blev udråbt.  

Herefter gik det stærkt med at reformere landet for at gøre sig fri af den osmanniske identitet og 

kultur. Atatürk importerede derfor moderne lovgivning fra bl.a. Tyskland og Schweiz samt 

afskaffede den gamle sharialovgivning. Med et trylleslag var Tyrkiet dermed en sekulær stat. 

Herudover skulle man heller ikke længere bruge det arabiske alfabet, men derimod det latinske som 

resten af Europa. Både Atatürk og den militære elite, som støttede ham, var i deres konstruktion af 

den nye nation stærkt inspireret af den franske revolution, og den måde man herefter havde 

opbygget det franske samfund på. Et samfund kendetegnet ved forsøget på at smelte hidtidige 

etniske og religiøse identiteter sammen til en kvalitativ, homogen identitet: den tyrkiske (Politiken, 

2007) (Boel, Erik; Møller Sørensen, Jesper, 2005) (Mango, 2004) (Smith, 2001). 
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EU’s kultur og dermed også identitet er, på samme måde som den tyrkisk, en konstruktion. Først og 

fremmest er EU’s kultur opstået ud fra de idéer og værdier som samarbejdet er bygget på, dvs. ud 

fra medlemslandene egne identiteter. Derfor er EU’s identitet heller ikke tydeligt afgrænset til en 

kultur eller nation, men flere nationalstaters fælles værdier. I debatten om Tyrkiet hersker der en 

diskussion i spørgsmålet om religiøs identitet, idet de nuværende EU-medlemslande må siges at 

have en kristen identitet, hvorimod Tyrkiet besidder en muslimsk identitet (Smith, 2001).  

 

Spørgsmålet er derfor om EU er parat til at optage en muslimsk stat i den ”kristne” klub. 

Tilhængere af et tyrkisk medlemskab fremhæver det faktum, at der allerede bor 20 millioner 

muslimer i EU, (Boel, Erik; Møller Sørensen, Jesper, 2005) (Kristeligt Dagblad, 2004) og at der 

dermed kun bliver tale om en forøgelse af denne religiøse gruppe. Modstandere bruger ofte 

argumentet, at EU er kristent, og Tyrkiet derfor ikke kan optages til trods for, at det ingen steder i 

kriterierne for optagelse står at ansøgerlandet skal være kristent. Derimod er det en underforstået og 

implicit krav der eksisterer på grund af medlemslandenes egne identiteter. Dermed fremstår EU 

heller ikke så sekulært som man gerne ville være. I modsætning til Tyrkiet som rent faktisk er et 

sekulært land (Kristeligt Dagblad, 2004). 

5.3.1.2 Delkonklusion 

Mulighederne for et tyrkisk medlemskab er helt klart gode, hvis EU kan gøre op med sin aktuelle 

selvforståelse, og dermed integrere den tyrkiske identitet, for i sidste ende at komme ud på den 

anden side med en ny selvforståelse af, at EU ikke længere kun er en kristen men også muslimsk 

klub. Globalisering har allerede gjort sit til at rykke en smule ved EU’s identitet, men det kræver 

arbejde fra både EU og dens institutioner, men også fra den tyrkiske stat for, at mulighederne for et 

medlemskab skal give et positivt resultat for landet. 

5.3.1.3 Analyse ud fra Hofstedes teori 

Hofstedes måde at anskue kultur og dermed også identitet på, er også interessant at bruge i 

forbindelse med mulighederne for et tyrkisk medlemskab af EU. Som tidligere nævnt ser Hofstede 

kulturen som en form for mental programmering, hvor tanker, følelser og handlemåde bliver lagret i 

hjernen (Hofstede & Hofstede, 2005). Man kan derfor sige, at en persons tanker, følelser og 

handlemåde udgør en identitet. Denne identitet kan nem indlæres, men den er straks sværere at 

ændre eller udskifte med en ny (Hofstede & Hofstede, 2005). Det er den første hurdle som skal 

overkommes i forhold til Tyrkiets muligheder. EU har allerede en eksisterende mental 
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programmering i kraft af den kultur som Unionen er bygget på, samt medlemslandenes individuelle 

mentale programmeringer, overfor denne står den mentale programmering som den tyrkiske kultur 

har i kraft af Atatürks konstruktion af Republikken Tyrkiet (Boel, Erik; Møller Sørensen, Jesper, 

2005) (Mango, 2004). For at Tyrkiet skal have mulighed for at blive en del af EU, er det derfor 

vigtigt, at EU’s mentale programmering, herunder også medlemslandenes, skal fjernes og en ny 

mental programmering skal lagres i stedet. På samme måde skal dette også ske i Tyrkiet.  

 

Interessant er det ligeledes, at en person kan tilhøre flere grupper med forskellige kulturer. Dette er 

da også tilfælde i Tyrkiet. Alt efter hvilket forum Tyrkiet vender sig mod, kan landet skifte mellem 

forskellige kulturer (Politiken, 2007). Det kan lade sig gøre på grund af Tyrkiets unikke geografiske 

placering, hvor landet grænser op til Europa, Mellemøsten og Centralasien. Selvom Atatürk med sin 

konstruktivistiske mentale programmering forsøgte at skabe en tyrkisk identitet, kan man alligevel 

godt påstå, at Tyrkiet i dag indeholder 3 principale identiteter i forbindelse med landets geografiske 

placering (Politiken, 2007). Hvis Tyrkiet orienterer sig mod Europa, har man en udpræget 

europæisk identitet som er fremtrædende, hvis man orienterer sig mod Centralasien er det den 

tyrkiske identitet, der er fremtrædende som det magtfulde land i regionen, og hvis Tyrkiet orienterer 

sig mod Mellemøsten, er det den muslimske identitet der får den fremtrædende plads. Derfor er det 

også denne tredelte identitet som kan skabe konflikter for Tyrkiet, idet landets egen og primære 

selvforståelse lægger i den europæiske identitet, med rod i Tyrkiet og Anatoliens historie, hvorimod 

at EU hovedsageligt anser Tyrkiet for at være et muslimsk land, og landet derfor også har en 

muslimsk identitet (Kristeligt Dagblad, 2004). Disse to opfattelser stemmer tydeligvis ikke overens. 

Tyrkiet må, for at opnå medlemskab af EU, arbejde for, at den tredelte identitet med tiden kan blive 

til én identitet. Det kan som sagt kun gøres ved en mental omprogrammering. Omvendt skal EU 

også være klar til acceptere, at dens selvforståelse om at bygge på de kristne værdier ikke længere 

er den optimale mentale programmering. Derimod skal EU, hvis man accepterer Tyrkiet, være parat 

til at forholde sig praktisk og mentalt anderledes i forhold til muslimer for at kunne inkludere et så 

stort nyt religiøst samfund i EU, ca. 70 millioner muslimer, selvom der aktuelt allerede bor 20 

millioner muslimer i EU uden større problemer (Kristeligt Dagblad, 2004). 

5.3.1.4 Delkonklusion 

Et tyrkisk EU-medlemskab kan, hvis det lykkes EU at overbevise medlemslandene om fordelene 

ved at inkludere og ikke ekskludere et muslimsk land, blive frugtbart ikke kun for EU, men så 

sandelig også for Tyrkiet. Det kræver, at der bliver rykket ved den mentale omprogrammering og 
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dermed selvforståelse. Tyrkiet skal søge at samle den tredelte identitet til en mere samlet identitet, 

dvs. en mere europæisk-muslimsk identitet samtidig med, at EU skal være klar til, at denne identitet 

også bliver en del af den samlede EU-identitet. Derimod er Tyrkiets muslimske identitet også et 

problem for muligheden for optagelse, hvis EU bibeholder sin identitet og ikke er i stand til at 

inkludere landet og dets religiøse samfund. 

5.3.2  Sammenfatning  

Politikken omkring kultur og religion er et område, som er svært at lovgive på og gennemføre 

reformer omkring. Her er det mere et spørgsmål om, hvor langt begge parter er villige til at rykke 

sig, og om det er muligt, at den mentale omprogrammering kan lykkes med et positivt resultat til 

følge. Et er i hvert fald sikkert, at både kultur og religion har spillet og kommer til at spille en stor 

rolle omkring Tyrkiets muligheder for at opnå et medlemskab af EU. Tyrkiets mål for succes med 

ansøgningen må være at fortsætte med at overbevise befolkningen om fordelene ved det europæiske 

projekt. Herefter er det op til EU at blive parat til at se fordelene med Tyrkiet som en del af det 

europæiske projekt. 

 

6 Fremtidigt perspektiv med Tyrkiet som en 

del af EU 

Det fremtidige perspektiv med Tyrkiet som en del af EU får betydning på flere steder på en gang. 

Først og fremmest får det betydning for det tyrkisk samfund, som sidenhen spreder sig videre og får 

en regional og endvidere global betydning. Sidst men ikke mindst får det også betydning for, 

hvordan EU kommer til at se ud med Tyrkiet som medlemsland. De følgende afsnit vil diskutere de 

forskellige betydninger et tyrkisk EU-medlemskab vil give. 

6.1 Fremtidigt perspektiv set regionalt og globalt 

6.1.1  Regional betydning 

6.1.1.1 Stormagt og naboskab 

Flere forskellige faktorer gør, at den regionale betydning af et tyrkisk EU-medlemskab vil være 

stor. Tyrkiets rolle i landets regionale område er på nuværende tidspunkt som en ”stormagt” i 



 &   

 
59 

forhold til nabostaterne, især i forholdet til de centralasiatiske stater, men også i forhold til de 

mindre naboer i Mellemøsten. Det kom senest til udtryk ved konflikten med Israel i forbindelse med 

en aktion mod en tyrkisk nødhjælpskonvoj på vej til Gaza (Information, 2010). Med et medlemskab 

af EU kan Tyrkiet bevæge sig fra at være den tvingende regionale stormagt til at blive en venlig 

nabo, idet Tyrkiets udenrigspolitik primært drejer sig om dens egen region (Hughes, 2004). En 

region som allerede er en sikkerhedspolitisk del af EU’s interessesfære. Dermed kan det både 

udenrigspolitisk og sikkerhedspolitisk være en fordel at have Tyrkiet som medlem af EU. 

Derudover kan Tyrkiet som EU-medlem på sigt være med til at løse konflikten mellem Israel og 

Palæstina, da landet er noget nær den perfekte mægler mellem det muslimske Palæstina og det pro-

vestlige Israel. Det eneste der kan blive et problem i denne sammenhæng er om Tyrkiet og Israel 

kan fortsætte med at være gode venner, jf. problemerne omkring nødhjælpskonvojen til Gaza 

(Information, 2010). 

6.1.1.2 Et nyt forhold til de ægæiske naboer 

Et medlemskab vil kunne rette meget op på det forhold Tyrkiet og Grækenland har til hinanden. 

Selvom de græsk-tyrkiske relationer er tøet op i forhold til de mange konflikter, der har været 

imellem de to lande må man løse Cypern-problemet for, at Tyrkiet overhovedet skal have en 

mulighed for at blive en del af EU. Det er ikke blevet nemmere efter, at den græsk-cypriotiske del 

af landet sagde nej til at landet skulle blive ét i en føderation som følge af Annan-planen (Hughes, 

2004). Tyrkiets forhold til Armenien kan muligvis også blive bedre, hvis man lader Tyrkiet få 

medlemskab, da man bliver nødt til at have et godt forhold til sit naboland jf. 

Københavnerkriterierne (EU (Københavnskriterierne), 2010). 

6.1.1.3 Mellemøsten 

En hel speciel regional betydning vil et tyrkisk medlemskab få i Mellemøsten. Sikkerhedspolitisk 

har Mellemøsten både EU’s interesse, men herudover er det også en stor del af den internationale 

politik. Håbet er derfor, at EU nu kan komme til at grænse op til denne uro-prægede region, og 

dermed have mulighed for at påvirke udviklingen i området, heriblandt de problemer, der eksisterer 

i forbindelse med kurderne. Et medlemskab vil forhåbentlig være med til, at man kan løse det 

kurdiske spørgsmål (Fenger-Grøndahl, 2007), da man med EU’s vægt kan lægge pres på de 

nabolande, hvor der også bor kurdiske mindretal. Det kan dermed samtidig være med til at fjerne 

nogle af de spændinger, der er med til at destabilisere det område. Men det kommer ikke til at ske 

uden sværdslag, da landene i regionen ikke nødvendigvis ser tingene på samme måde som EU og 
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Tyrkiet. Sidst men ikke mindst er det håbet, at Tyrkiet gennem OIC også kan påvirke andre af 

Mellemøstens muslimske lande ved at stå som en rollemodel (Hughes, 2004). 

6.1.2  Global betydning 

6.1.2.1 Sikkerheden øges 

Den globale betydning af et tyrkisk medlemskab af EU hænger meget sammen med den regionale 

betydning af et medlemskab. Igen er der flere faktorer, som har en betydning i denne sammenhæng. 

Tyrkiets medlemskab kan føre til, at EU, med større vægt end nu, kan spille en rolle 

sikkerhedspolitisk og geopolitisk på den globale scene (Hughes, 2004), da man kan være med til at 

påvirke Mellemøsten i en positiv retning mod mere demokrati, herunder endnu mere fokus på 

menneskerettighederne.  

6.1.2.2 Militæret redder Tyrkiet 

Samtidig kan Tyrkiet militært blive en stor fordel for EU, hvis man opretter en fælles EU-hær. 

Tyrkiet er allerede medlem af FN og NATO, og derudover har man allerede arbejdet tæt sammen 

med EU i flere militære fredsbevarende aktioner, så det bliver forholdsvis enkelt at inkorporere 

Tyrkiet i FUSP’en16, herunder også i ESDP’en17. Ud over den fredsbevarende del vil Tyrkiet også 

fortsætte sin kamp mod terrorismen fra Al-Qaida og Taliban i samarbejde med EU, NATO og FN 

(Bağış, 2010). 

6.2 Fremtidigt perspektiv i EU og Tyrkiet 

6.2.1  Intern betydning for EU 

6.2.1.1 Demografi og institutioner 

Betydningen for EU af et tyrkisk medlemskab kan ses på flere områder. I forhold til EU’s 

institutioner vil et tyrkisk medlemskab ikke have den store indflydelse på, hvordan institutionerne 

ser ud. Som ved alle tidligere udvidelser skal tingene justeres en smule i forhold til hvor mange 

medlemslande lande der vil være, når og hvis Tyrkiet bliver medlem af EU. Tyrkiets nuværende og 

fremtidige befolkningstal (Hughes, 2004) vil ikke have betydning for hvor megen institutionel 

                                                 
 

16 EU’s fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik 
17 Europæisk Sikkerheds- og Forsvarspolitik 
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indflydelse og magt landet vil få i EU’s forskellige institutioner, da Tyrkiet vil få det maksimale – 

det samme som Tyskland (Hughes, 2004). Herudover gør et land mere i puljen ikke det store, når 

medlemslandene skal blive enige. For enten skal det ske ved enstemmighed eller ved kvalificeret 

flertal jf. Lissabontraktaten (Folketingets EU-Oplysning (Lissabontraktaten), 2008).  

6.2.1.2 Attraktiv nation 

Økonomisk vil Tyrkiet med et medlemskab tilføre EU og dets medlemslande et stor og attraktivt 

marked, idet man tilfører Unionen 70 millioner forbrugere. Ud over dette faktum tilfører man også 

EU en stor ung og veluddannet arbejdsstyrke, som kan være med til at føre EU tættere på målet om 

at blive den mest konkurrencedygtige og videnbaserede økonomi i verden (Boel, 2008). Samtidig 

kan et medlemskab blive en lidt dyr affære for EU, da Tyrkiet på grund af landets størrelse, og 

relative fattigdom i forhold til andre EU-medlemslande, vil kræve betragtelige midler for at komme 

på højde med resten af EU (Hughes, 2004). Tyrkiets geostrategiske placering gør også, at man kan 

være med til at frigøre EU i energimæssig sammenhæng. En stor del af EU er på nuværende 

tidspunkt afhængig af russisk olie og naturgas. Et medlemskab vil åbne muligheden for også at 

importere olie og naturgas gennem Tyrkiet, hvor landet kan være med til at sikre transporten, og 

herudover være med til at kunne bibeholde gode forhold til de nabolande, hvor energien kommer fra 

(Bağış, 2010) (Hughes, 2004). Kulturelt får Tyrkiet også betydning ved et medlemskab. EU vil med 

et medlemskab vise omverden, at man ikke er en lukket kristen klub, men et projekt funderet 

omkring demokrati og menneskerettigheder. Derudover vil EU også fremstå som et multikulturelt 

samarbejde med plads til diversitet, herunder også religiøst. Tyrkiet kan samtidig virke som en bro 

og brobygger mellem forskellige verdensdele, civilisationer og religioner  (Hughes, 2004) (Boel, 

2008) (Boel, Erik; Møller Sørensen, Jesper, 2005) (Fenger-Grøndahl, 2007). 

6.2.2  Intern betydning for Tyrkiet 

6.2.2.1 AKP og reformerne 

Vejen mod et EU-medlemskab har relativ stor betydning for, hvordan det fremtidige Tyrkiet vil se 

ud. Allerede nu har bare det at være ansøgerland betydet store forandringer af den tyrkiske stat. Da 

EU hele tiden har været målet for AKP-regeringen (Boel, Erik; Møller Sørensen, Jesper, 2005), har 

det været nødvendigt, for at komme i betragtning til medlemskab, at gennemføre en række 

reformer. Siden 2001 og frem til forhandlingernes start i 2005 gennemførte man flere større 

reformer og såkaldte reformpakker for at kunne leve op til de politiske kriterier i 
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Københavnerkriterierne (Boel, Erik; Møller Sørensen, Jesper, 2005) (Fenger-Grøndahl, 2007). 

Denne reformproces vil fortsætte indtil Tyrkiet vil have afsluttet forhandlingerne med EU. Hvilken 

slags medlemsstat bliver Tyrkiet så? Politisk bliver landet som følge af reformerne et mere 

demokratisk land på højde med andre EU-medlemslande. Derudover vil man med EU’s hjælp få en 

endnu bedre økonomisk markedspolitik, som kan føre Tyrkiet frem som Europas tigerøkonomi, idet 

væksten i landet, indtil den økonomiske krise, har været i kraftig fremgang. Hvis man kan fortsætte 

denne når krisen på et tidspunkt er overstået, ser det godt ud for Tyrkiet. Det attraktive marked som 

Tyrkiet vil blive for andre medlemslande vil også føre til at flere arbejdsplader, da man forvente en 

stor udenlandsk investering og outsourcing (Fenger-Grøndahl, 2007). 

6.2.2.2 Samfundet ændres 

Kulturelt kan Tyrkiet som et fremtidigt EU-medlem også se frem til forandring i samfundet. Som en 

del af demokratiet og menneskerettighederne vil der i Tyrkiet blive plads til de mindretal der 

eksisterer i landet. Ændringer i demokratiet vil føre til ændringer af det parlamentariske system. Det 

vil blive mere pluralistisk system som igen vil betyde, at fx det kurdiske parti kan blive en del af det 

tyrkiske parlament, Nationalforsamlingen. Noget der på nuværende tidspunkt ikke er muligt, da 

spærregrænsen for politiske partier er 10 procent, hvor den fx i Danmark er på 2 procent eller som i 

Sverige hvor den er 4 procent (Folketingets EU-Oplysning, 2004). Negativt betyder et EU-

medlemskab, at man ikke på samme måde som nu kan styre sin egen udenrigspolitik, som er vigtig 

på grund af Tyrkiets unikke geostrategiske placering (Boel, 2008), men må overlade det til et 

samarbejde mellem alle EU’s medlemslande og EU’s udenrigschef som symbol for FUSP’en. 

 

7 Konklusion 

Debatten om Tyrkiets medlemskab fortsætter med at være kraftigt og evig kilde til diskussion 

mellem tilhængere og modstandere. Alligevel er tiden stadig med Tyrkiet, selvom der er allerede er 

gået en rum tid siden man officielt blev ansøgerland. Så længe EU ikke afbryder forhandlingerne, 

har landet en mulighed for at blive medlem af EU. 

Debatten bliver uden skævhed, hvis man skelner mellem de enkelte niveauer og områder, hvorfra 

argumenterne stammer. Hvis dette bliver gjort, kan man herefter holde argumenter for og imod 

medlemskab i hvert enkelt niveau og område op mod hinanden. Hvis dette gøres kan man dermed 

også give et realistisk bud på Tyrkiets muligheder for at opnå EU-medlemskab.  
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Sikkerhedspolitisk ser Tyrkiet ud til at blive et aktiv for EU både regionalt og globalt set, og det er 

derfor til Tyrkiets fordel i forhold til et medlemskab. Geopolitisk kan man ikke komme uden om, at 

landets placering udgør en vigtig rolle rent geostrategisk, men også i kulturel sammenhæng. 

Integrationen af Tyrkiet er allerede sat i gang og vil være svær at stoppe. Det taler også til landets 

fordel. I forhold til den internationale politik er Tyrkiet også godt på vej mod et medlemskab, men 

der er dog stadig nogle store barrierer i kraft af Cypern-spørgsmålet og relationerne til Grækenland 

som skal overvindes og løses.  

Ufuldstændigt demokrati og menneskerettighedsmæssige mangler taler lige nu imod et 

medlemskab, men det er ikke til at tage fejl af at landet er på vej i den rigtige retning som følge af 

reformering af den tyrkiske stat og nation. Det er dog nødvendigt at speede forhandlingerne op, så 

de ikke går helt i stå, og herefter afslutte forhandlingerne. Derfor skal AKP-regeringen fortsat 

arbejde for at have befolkningens opbakning samtidig med, at man fortsætter med at reformere 

indtil Københavnerkriterierne er opfyldt. Så er det kun op til EU om Tyrkiet opnår medlemskab.  

Det springende punkt er kulturen og religionen som gang på gang fremhæves som den store sten i 

EU’s sko. Både EU og Tyrkiet må være klar til at ændre deres selvforståelser, og henholdsvis være 

klar til at inkludere, og blive en del af en større kultur. Det er helt sikkert, at Tyrkiets kultur og 

religion kommer til at spille en stor rolle i forhold til succes med ansøgning, selvom det ikke er en 

del af de officielle krav for optagelse. Erdogan og AKP-regeringen skal fortsat søge at overbevise 

den tyrkiske befolkning om fordelene ved det europæiske projekt samtidig med, at EU skal være 

parat til se Tyrkiet som en fordel for samarbejdet og ikke en ulempe eller gøre Tyrkiet til et 

andenrangsmedlem i form af en udvidet associeringsaftale. 

Effekten af et tyrkisk medlemskab vil have indflydelse på EU’s fremtid både regionalt og globalt, 

men også internt i EU og Tyrkiet vil effekten kunne ses. Regionalt vil betydningen af et 

medlemskab betyde, at Tyrkiet vil bevæge sig mod at være den venlige regionale stormagt, og 

endvidere vil forholdet til naboerne Grækenland og Cypern uden tvivl blive bedre alene som følge 

af medlemskabet. Desuden vil Tyrkiet også fremstå som rollemodel for andre muslimske stater i 

Mellemøsten. Herunder måske også føre til løsning af Israel/Palæstina-konflikten. Globalt set kan 

EU, med Tyrkiet som medlem, stå stærkere og med mere vægt i sikkerhedspolitiske spørgsmål. 

Institutionelt vil et tyrkisk medlemskab ikke ændre på hvordan EU-institutionerne agerer. Men 

økonomisk bliver Tyrkiet helt sikkert en attraktiv medlemsstat pga. den store mængde forbrugere og 

desuden den unge og veluddannede arbejdsstyrke. Samtidig kan landet være med til at sikre EU 



 &   

 
64 

uafhængighed fra Rusland i forhold til energi. Sidst men ikke mindst vil en inkludering af Tyrkiet 

vise omverden, at EU ikke er en kristen klub. For Tyrkiet vil et medlemskab betyde, at landets 

økonomi kan blive Europas svar på de sydøstasiatiske tigerøkonomier og vigtigst af alt vil det 

tyrkiske samfund ændre sig som følge af et medlemskab.  
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Bilag 

Bilag 1 

 

Kilde: (Ó Tuathail, Dalby, & Routledge, 2006) 

Bilag 2 

Kilde: (Friis, Den Europæiske Byggeplads, 2002) 

                                                 
 

18 Forhandlingerne åbnet i 2005 efter at bogen er blevet udgivet. 

 
Kommissionens 

udtalelse 
(mdr.) 

Beslutning om at 
åbne 

forhandlinger 
(mdr.) 

Optagelses 
forhandlingernes 

varighed 
(mdr.) 

Godkendelse 
(Ratifikation) 

(mdr.) 

Samlet 
periode 

(år, mdr.) 

Optagelse 
(ja/nej) 

Storbritannien 5 33 19 11 5 år, 8 mdr. Ja 
Danmark 5 33 19 11 5 år, 8 mdr. Ja 
Irland 5 33 19 11 5 år, 8 mdr. Ja 
Grækenland 7 6 34 18 5 år, 6 mdr. Ja 
Portugal 13 5 80 7 8 år, 9 mdr. Ja 
Spanien 16 2 76 7 8 år, 5 mdr. Ja 
Tyrkiet 32 ?18 ? ? ? ? 
Østrig 24 18 13 8 5 år, 3 mdr. Ja 
Sverige 13 6 13 8 3 år, 4 mdr. Ja 
Finland 8 3 13 8 2 år, 8 mdr. Ja 
Norge 4 1 12 8 2 år, 1 mdr. Nej 
       



 &   

 
69 

Bilag 3 

 

Kilde: (Hofstede & Hofstede, 2005) 

Bilag 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: (Friis, Den Europæiske Byggeplads, 2002)  

Samtlige medlemsstater og ansøgerlande ratificerer optagelsesaftalen i 
overensstemmelse med deres nationale forfatninger 

Formandskabet forhandler på baggrund af fælles posi tioner 
udarbejdet af Kommission og Rådet 

Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet godkender  det endelige 
resultat 

Rådet afgør og indstiller med enstemmighed, om 
forhandlinger bør åbnes 

1 

3 

2 

4 

5 

6 

7 

Kommissionen udarbejder udtalelse 

Rådet sender ansøgningen videre 
til Kommissionen 

Ansøgning modtages af 
Rådet 
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Bilag 5 

 

Kilde: (European Commission, 2010) 


