
COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL

JULI 2011

TYRKIET - EUS SYGE MAND
EN ANALYSE AF UDVALGTE LANDES NATIONALE DEBATTER OM 

TYRKIETS OPTAGELSE I EU I SAMMENLIGNING MED EUS 
KRITERIER FOR TYRKISK MEDLEMSKAB 

KANDIDATAFHANDLING AF CHARLOTTE S. HAUSTORP 

CAND. LING.MERC - ENGELSK & EUROPÆISKE STUDIER
VEJLEDER: PROFESSOR UFFE ØSTERGÅRD, DEPARTMENT OF BUSINESS & POLITICS
ANTAL SIDER & TYPEENHEDER: 80 NS. & 144.012 TYPEENHEDER



Abstract: Turkey - The Sick Man of the EU

An analysis of national debates in selected countries on the question of Turkey’s admission to 

the European Union 

This dissertation examines the official arguments made by the EU Commission as to why Turkey is 

not yet ready to join the EU and compares them with the national debates in the three largest  coun-

tries in the Union, namely  Great Britain, France and Germany. The objective is to highlight the im-

portance of the domestic debates in the member states compared to the official statements made by 

the EU to Turkey on the issue of further enlargement. The dissertation is structured to answer the 

following research questions:

‣  Which factors determines the member states’ positions on Turkey’s inclusion in the EU? 

‣  Does the member states base their positions with regard to European enlargement on national in-

terests or common European interests?

‣  To what extent does Turkey’s Muslim background determine its possibilities of being included in 

the EU?

In order to explore these problems areas the dissertation has included theories from the field of in-

ternational relations. The theories included are realism, liberalism and securitisation. These theories 

are used to explain the behaviour of Great Britain, France and Germany in relation to Turkey.

The official arguments from the EU can be pooled in to four key points: 1. Economical factors. 2. 

The Kurdish question. 3. The Turkish democracy and human rights. 4. Cyprus and the Greek veto. 

Neither France nor Germany, the two countries that oppose Turkish membership, use any of these 

arguments to promote their cause. The issue of Turkish inclusion in the EU has been securitised ac-

cording to the Copenhagen School of security studies led by Ole Waever et al. Particularly Angela 

Merkel and Nicolas Sarkozy has successfully dramatised the issue and turned the potential EU 

membership of Turkey into a security threat to the national identity in their respective countries. 

France fears that the Turkish membership  will slow down the speed of integration and turn the un-

ion in to a mere free trade zone with a competition policy. France is the largest beneficiary of the 

CAP and considering the fact that Turkish EU membership  most definitely would require drastic 
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reforms in that area, France worries about the future of its many farmers. Germany  is concerned 

about Turkey’s financial situation and fears that Turkish immigrants will come in great numbers and 

decrease the price of labour by taking up  low income jobs. Germany is home to more than 4 mil-

lion Turks and most of them originate from the eastern part  of Anatolia, which is characterised by a 

traditional lifestyle and poverty. In Germany the view of Turks is created in the meeting with a very 

different culture, and the country has not been successful in integration its large number of immi-

grants. Great Britain is the strongest support of Turkish EU membership  in Europe and emphasises 

Turkey’s potential as a bridge between Europe and the Middle East. Britain is a solid defender of a 

looser political union based on economic cooperation often referred to as “The English Europe”.

The analysis shows that  the domestic politics of the member states are of crucial importance to Tur-

key’s potential EU membership. In France and Germany, the leaders are convinced that the EU 

would not be able to function satisfactorily with a large Muslim country. France has promised its 

inhabitants a referendum on the Turkish issue and in Germany, the Government guarantees to fol-

low the public opinion on the subject. This proves that the EU has a legitimacy  problem with re-

gards to Turkey’s inclusion in the EU.
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KAPITEL 1: INDLEDNING

1.0 Indledning
Det osmanniske rige blev i det 19. århundrede første gang kaldt “Europas syge mand”, og Tyrkiets 

betydning for Europas historie og udvikling er i høj grad ubestridelig. Hvilken rolle landet skal 

spille i Europa i fremtiden, er i disse år ved at blive afgjort i henholdsvis Bruxelles og Ankara, og 

emnet deler vandene i Europa. Processen frem til kandidatstatus har for Tyrkiet været broget, og da 

forhandlingerne i skrivende stund er tæt på at være gået i stå, er der ingen garanti for resultatet. EU-

landene er uenige om, hvor samarbejdet med Tyrkiet skal ende: EU-medlemskab eller priviligeret 

partnerskab. Både Tyrkiets muslimske identitet, landets størrelse, den økonomiske tilstand og ikke 

mindst den til tider lemfældige tilgang til menneskerettighederne påvirker EU-landenes holdning til 

Tyrkiet. Og selvom Tyrkiet er nået langt på kort tid, og fremtiden på mange områder tegner sig lys, 

er Tyrkiet i kraft af sin opsplittende effekt på EU, som i høj grad ønsker at fremstå som en samlet 

enhed, blevet et problem. Tyrkiet er EUs syge mand. 

I 1961 søgte Tyrkiet for første gang accept af landets europæiske aspirationer fra Det Europæiske 

Økonomiske Fællesskab (EØF) og med Ankara-Aftalen, som trådte i kraft i 1963, fik Tyrkiet løftet 

om en dag at komme i betragtning som fuldgyldigt medlem. Dagen er nu kommet, og Tyrkiet har 

siden 1999 haft status af kandidatland. Den Europæiske Union (EU) offentliggør hvert år en 

fremskridtrapport, hvor Europa-Kommissionen kommenterer Tyrkiets fremskridt indenfor relevante 

områder og mangel på samme. Københavnskriterierne fra 1993 udgør grundlaget for rapporten, og 

alle kandidatlande siden 1993 har været igennem samme proces. Ikke alt foregår dog på samme 

præmisser som for andre kandidatlande. For første gang i EUs historie er det ikke endegyldigt, at 

resultatet af medlemskabsforhandlingerne ender i fuldt medlemskab. Det betyder, at Tyrkiets 

forhandlinger ikke kun er anderledes fra tidligere kandidatlande men også de nuværende. Kroatiens 

forhandlingsramme, som er indgået samme dag som Tyrkiets, indeholder ikke denne klausul. Denne 

forskelsbehandling får tyrkerne til at tvivle på, at medlemskab overhovedet er en realistisk 

mulighed, selv hvis de opfylder alle Kommissionens kriterier. Problematikken er humoristisk 

illustreret i nedenstående tyrkiske joke:

En bulgarer, en rumæner og en tyrker bliver eksamineret for at finde ud af om deres lande er 

egnede til at blive medlemmer af EU.
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Bulgareren bliver spurgt først: “Hvilket land smed bomben, som afsluttede Anden Verdenskrig?” 

“USA”, siger bulgareren. “Korrekt.”

Rumæneren bliver derefter spurgt: “Hvor faldt bomben?” “Japan,” svarer rumæneren. “Korrekt.”

Til sidst er det tyrkerens tur: “Venligst oplys navnene på ofrene og deres adresser.” 

(Kilde: Boulton, 2004: 4 og oversat fra engelsk af undertegnede) 

Dette speciale har til hensigt at undersøge, om Tyrkiets aspirationer om at blive fuldgyldigt 

medlemsland er realistiske, og hvilke barrierer der står mellem Tyrkiet og medlemskab af EU.
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1.1 Problemformulering
Tyrkiet har søgt om optagelse i EU, og Europa-Kommissionen har oplyst, hvilke områder landet 

skal forbedre, før et fuldt medlemskab kan komme på tale. Samtidig stiller flere medlemslande krav 

til EU om at tilbyde Tyrkiet et priviligeret partnerskab som substitut for medlemsskab, og Tyrkiets 

EU-optagelse figurerer i flere nationale valgdebatter på lige fod med indenrigspolitiske emner. 

Denne usædvanlige situation gør det interessant at belyse følgende problemstilling: 

Problemformuleringen danner baggrund for nedenstående problemstillinger, som specialet 

undersøger ved at sammenligne EUs officielle begrundelse for Tyrkiets nuværende status med den 

nationale debat i EUs tre største lande: Storbritannien, Frankrig og Tyskland. 

‣  Hvilke faktorer spiller ind, når medlemslandene danner holdninger til Tyrkiets optagelse i EU? 

‣  Agerer medlemslandene udfra fælles europæiske interesser eller rent nationale? 

‣  I hvor høj grad er Tyrkiets muslimske baggrund afgørende for landets muligheder for at blive 

optaget i EU?

1.2 Metode

Hensigten med dette speciale er at redegøre for og analysere Tyrkiets mangeårige relation til EU 

med henblik på at vurdere, om Tyrkiet bliver behandlet anderledes end tidligere og nuværende 

kandidatlande samt baggrunden for en eventuel forskelsbehandling. Til besvarelsen af tidligere 

nævnte problemstillinger inddrager specialet følgende teoretiske områder, som vil blive nærmere  

beskrevet i kapitel 2:

‣  Liberalismen

‣  Realismen

‣  Teorien om sikkerhedsliggørelse

I hvor høj grad er Tyrkiets relation til EU afgjort af medlemlandenes indenrigspolitik? 
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Specialet anvender teorierne til at forklare Storbritanniens, Frankrigs og Tysklands holdning til 

Tyrkiets optagelse i EU og deres adfærd i den forbindelse. Eftersom EU er et unikt fællesskab, som 

medlemslandene i høj grad har afgivet national suverænitet til, er det interessant at undersøge, i 

hvor høj grad landene handler udfra udelukkende nationale interesser, når de henholdvis modsætter 

sig eller støtter tyrkisk EU-medlemskab. Konkluderende vil specialet stille EUs officielle udtalelser 

til Tyrkiet overfor de ovenfornævnte tre medlemslandes holdninger til Tyrkiets optagelse i EU for at 

belyse de officielle udtalelsers betydning og gyldighed i Tyrkiets optagelsesforhandlinger.

Storbritannien, Frankrig og Tyskland er EUs tre største lande og dermed de mest magtfulde.  Disse 

lande er udvalgt udelukkende på grund af deres størrelse og indflydelse på EU-forhold, hvorfor de 

er yderst vigtige aktører i EU-Tyrkiet-debatten. Fokus i specialet er på EU-diskursen i disse lande 

specielt mhp. at blotlægge hvilke argumenter, landene bruger til henholdvis at støtte eller 

argumentere imod Tyrkiets optagelse i EU. Interne forhold i Tyrkiet bliver kort beskrevet indenfor 

de 4 områder, som EU ønsker forbedret før et medlemskab kan træde i kraft. Disse områder 

omfatter det tyrkiske demokrati og overholdelse af menneskerettighederne; den økonomiske 

situation; det kurdiske spørgsmål og Cypern og det græske veto. Til besvarelse af 

problemformuleringen indgår ikke analyse af Tyrkiets interne forhold, da fokus er på baggrunden 

for EU-landenes adfærd.   

Andreas Wimmels diskursanalyse, som beskrevet i artiklen “Comparing public discourses on 

Turkey’s EU application in German, French and British quality press”  (2009), konkluderer, at 

baggrundene for holdningsdannelse til politiske emner varierer fra land til land og er baseret på 

forskellige visioner for EU. Specialet anvender Wimmels begreber camp-dependancy, som 

tilnærmelsesvis kan oversættes til lejr-afhængighed og state-dependancy (stats-afhængighed), som 

grundlag for analyser af Storbritanniens, Frankrigs og Tysklands holdninger til Tyrkiets optagelse i 

EU. Ligeledes anvendes Dr. Sevilay Aksoys opdeling af landenes argumenter i 3 grupper (Det 

pragmatiske, det moralske og det etisk-politiske argument) som et værdifuldt instrument til at 

kategorisere holdningerne til Tyrkiets optagelse. 

1.2.1 Litteratur

Til analysen af de tre landes holdninger anvendes i høj grad avisartikler som dokumentation for 

vigtige personers udtalelser og handlinger, der har relevans for Tyrkiet-debatten. Avis-artiklerne er 

næsten udelukkende fra de engelske kvalitetsaviser The Guardian, Financial Times og The 
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Economist, da disse aviser har en bred dækning af politiske nyheder i Europa og verden. Nationale 

aviser havde været at foretrække til analysen af Frankrigs og Tysklands holdninger til Tyrkiets 

optagelse i EU, men pga. mangel på sprogfærdigheder er det desværre ikke muligt at bruge hverken 

tyske eller franske aviser skrevet på nationalsproget i analyserne. Aviser er ikke objektive kilder, 

men i større og mindre grad påvirket af deres politiske tilhørsforhold og det er vigtigt at holde sig 

dette for øje i behandlingen af deres respektive nyhedsdækning. 

I specialet anvendes litteratur fra flere tyrkiske kilder og efter gennemlæsning af utallige sider 

skrevet af tyrkiske forfattere, fremstår en tydelig tendens. De fleste tyrkiske artikler om EU og 

processen, som Tyrkiet har været igennem for at opnå medlemskab, er påvirket af en overbevisning 

om, at EU behandler landet anderledes end andre og tidligere kandidatlande og ofte endda ligefrem 

uretfærdigt. En lignende tendens forekommer i de britiske kilder, som fremstår påvirket af den 

britiske holdning til Tyrkiets optagelse samt Tysklands og Frankrigs ønske om en tættere union. 

Eftersom specialet ikke anvender tyske og franske kilder i betydelig grad, er det ikke muligt at se, 

om tendensen er den samme i disse lande. Specialet forsøger at afhjælpe denne skævhed, men 

fuldkommen objektivitet er tæt på uopnåelig ved anvendelse af kilder med tendens til partiskhed. 

1.2.2 Afgrænsning

Specialet tager udgangspunkt i en sammenligning af EUs argumenter mod tyrkisk EU-medlemskab 

med holdingerne i Storbritannien, Frankrig og Tyskland. Baggrunden for nutidens europæeres 

følelser for Tyrkiet har blandt andet historiske årsager, da Tyrkiets forgænger, Osmannerriget, 

gennem tiden er blevet anset som en barbarisk aggressor og dette, samt tyrkernes muslimske 

baggrund, er essentielle elementer i skabelsen af tyrken som en mod-identitet til den europæiske 

identitet. Grundet pladsbegrænsing behandler specialet ikke dette vigtige aspekt tilbundsgående. 

Specialet prioriterer i stedet at skabe et overblik over både landenes holdninger og EUs relationer 

med Tyrkiet, hvilket kræver streng redigering af detaljer med dertilhørende risiko for at skabe et 

unuanceret billede af de aktuelle forhold. Et eksempel på dette er i analysen af landenes holdninger, 

hvor fokus er på de respektive regeringslederes holdninger til Tyrkiet og ikke befolkningen, som i 

nogle tilfælde ikke stemmer overens. Denne beslutning er truffet, da det er regeringslederne som har 

den reelle magt i forhold til EU, og dermed kan afgøre Tyrkiet fremtid. Dog skal det bemærkes, at 

inden regeringslederne i EU skal stemme om en eventuel optagelse af Tyrkiet som medlem af 

unionen, skal den franske befolkning stemme om emnet i en folkeafstemning, hvis resultat 

præsidenten vil videreformidle til EU. I Tyskland er det jf. grundloven fra 1949 ikke muligt at 
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afholde en folkeafstemning om indlemmelse af Tyrkiet i EU, men regeringen har til gengæld lovet 

at følge den offentlige opinion på området inden en eventuel afstemming i EU.  

1.2.3 Specialets struktur

I kapitel 1 beskriver specialet problemformuleringen og de metoder, som er anvendt gennem 

specialet. Kapitel 2 indeholder en kort sammenfattende beskrivelse af de i specialet anvendte 

teorier, hvilke er realismen, liberalismen og teorien om sikkerhedsliggørelse. I kapitel 3 redegør 

specialet for Tyrkiets relationer med EU gennem historien, og beskriver hvordan forhandlingerne er 

forløbet fra Ankaraaftalen op til optagelsesforhandlingerne i dag. Kapitlet tager udgangspunkt i de 

faktorer, der har været afgørende for EUs beslutning om at samarbejde med Tyrkiet og langsomt 

udvide dette samarbejde. Kapitel 4 uddyber EUs officielle årsager til at afholde Tyrkiet fra 

medlemskab, og argumenterne er sammenfattet i 4 hovedpunkter. Det første argument er Tyrkiets 

økonomiske tilstand, som ikke er på niveau med EU-landene, men landet bliver dog anset som en 

fungerende markedsøkonomi. Det andet argument er Tyrkiets behandling af det kurdiske mindretal i 

landet, og dette argument er tæt forbundet med det tredje argument, som omhandler landets 

krænkelse af menneskerrettighederne og dets demokratiske mangelfuldheder. Det fjerde og sidste 

argument er Cypern-problemet og det græske veto, hvor især den manglende implementering af 

tillægsaftalen til Ankaraaftalen er en forhindring for tyrkisk EU-optagelse.  I kapitel 5 analyseres 

Storbritanniens, Frankrigs og Tysklands holdning til Tyrkiets optagelse i EU og især baggrunden for 

argumenterne forsøges afdækket. Til sidst afsluttes specialet i kapitel 6 med en samling af specialets 

konklusioner samt en perspektivering, som nævner mulige konsekvenser for EU, hvis Tyrkiet 

vælger at vende ryggen til Europa og opgive forsøget på at opnå medlemskab.
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KAPITEL 2: TEORIER

2.0 Introduktion til teorier
Hvordan agerer EU? Som en samlet stat eller som en samling af stater? Der er grundlæggende to 

positive teorier, som forsøger at forklare, hvordan EU fungerer. Neofunktionalismen, som blev 

udviklet i USA af Ernst B. Haas i 1950’erne, forklarer, hvordan eu-integration fungerer som en 

snebold, der triller ned ad bakken og vokser sig større og større. Spillover kaldes det og 

mekanismen beskriver, hvordan integration på ét område fører til behov for integration på et andet. 

Neofunktionalismen tillægger ikke-statslige aktører større betydning for integrationen end staterne 

og teoriens liberalistiske arnested er tydeligt. Neofunktionalismens modpart er 

intergovernmentalismen, og er blandt andet repræsenteret af Stanley Hoffman og Andrew 

Moravcsik. I denne teori er staterne de væsentlige aktører og europæisk integration finder kun sted, 

når de respektive medlemslande har en national interesse deri. Teorien stammer fra realismen i 

internationale relationer, og betoner de store landes magt i EU-forhandlinger.

Hvis intergovermentalisterne har ret i deres antagelser om staternes rolle i europæisk integration, 

bliver Tyrkiets fremtid som EU-medlemsland bestemt af medlemslandenes respektive regeringer, og 

medlemslandenes handlinger kan forklares udfra realismens principper. Hvis det på den anden side 

er neofunktionalisterne, der har ret, må liberalismen tages i brug for at beskrive og forklare EUs og 

medlemslandenes rolle i Tyrkiets medlemskabsforhandlinger. Af disse årsager følger nedenfor en 

kort redegørelse for liberalismen og realismen. Herefter følger en beskrivelse af teorien om 

sikkerhedsliggørelse, som er fra den konstruktivistiske skole og speciel relevant i forhold til 

medlemslandenes holdninger til Tyrkiets eventuelle medlemskab.

Der findes flere forskellige skoler indenfor begge retninger, som det ikke er indenfor rammerne af 

denne afhandling at redegøre for, da en detaljeret redegørelse af hver skole vil forplumre 

overblikket over de mest ihærdige grundantagelser indenfor internationale relationer. Derfor vil det 

følgende indeholde en oversigt over de nyere retninger indenfor realismen og liberalismen for at 

belyse problemstillingen nævnt tidligere i dette kapitel.
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2.1 Realismen
Realismen er den ældste tradition indenfor internationale relationer. Den kan spores tilbage til tiden 

500 år før Kristus hos Thukydid, som mente, at det er den menneskelige natur, som fører til krig, og 

som dermed også giver forklaringen på, hvorfor historien, ifølge realisterne, gentager sig selv igen 

og igen (Jackson & Sørensen, 2007: 62). Indtil den Kolde Krig fokuserede realisterne på den 

menneskelige natur og brugte den som grundmønster for staters motiver. Hans Morgenthau og 

Reinhold Niebuhr mente, at stater ligesom mennesker ønsker at dominere hinanden og derfor er et 

bipolart magtsystem ekstraordinært farligt, hvorimod multipolaritet fungerer stabiliserende for 

magtbalancen (Walt, 1998). Nutidens realister, neo-realisterne, bruger ikke mennesket som 

skabelon for staters opførsel og mener heller ikke, at multipolaritet er at foretrække, hvis man søger 

at undgå konflikter. Kenneth Waltz udgav i 1979 bogen “Theory of International Politics”, som 

viste sig at blive en af de ledende neorealistiske udgivelser indenfor internationale relationer 

(Wæver, 1992: 128). Han læner sig op ad den klassiske realistiske grundantagelse, at det 

internationale system er anarkisk og at staterne er de primære aktører, hvis største bekymring er 

deres egen overlevelse og sikkerhed (Jackson & Sørensen, 2007: 77). Det internationale system er 

det konstante, det evige. Når så mange forhold har ændret sig i verden, men systemets struktur 

stadig er den samme, må det, ifølge Waltz, være fordi, at systemets struktur er det eviggyldige 

(Wæver, 1992: 129). Derfor har der altid været konflikter, alliancer og magtbalance. Waltz hævder, 

at det internationale systems struktur styrer staternes handlinger og dermed også statledernes, da det 

indskrænker deres muligheder alt efter hvor mange stormagter, der findes (Jackson & Sørensen, 

2007: 76). Bipolaritet fremmer stabilitet og fred, fordi begge stormagter arbejder for at fremme 

deres egen interesser, som er at bevare systemet, som det er (Jackson & Sørensen, 2007: 76). 

Systemets anarkiske struktur bevirker, at svage stater hellere vil forsøge at balancere imod stærkere 

stater end at indgå i en alliance med dem (Walt, 1998).

Det bipolære system var historisk forbundet til den Kolde Krig og efter krigens afslutning, måtte 

teoretikerne tage deres argumenter op til revision for at teste dem på den nye unipolære virkelighed, 

for ifølge Waltz burde andre stater forsøge at modbalancere USAs magt. John Mearsheimer 

forsvarer neorealismens gyldighed og kalder sin version af neorealisme for Offensiv Realisme. Han 

hævder, at stater konstant forsøger at maksimere deres magt for at sikre deres fremtidige overlevelse 

og sikkerhed, og de agerer offensivt i deres bestræbelser (Jackson & Sørensen, 2007: 87). USAs 

mål er, ifølge Mearsheimer, at dominere hele det internationale system, da det er den eneste måde, 

hvorpå de kan sikre sig, at ingen stat vil gå i krig mod dem. Stater kan kun opnå hegemoni i deres 
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egen region af verden, da havene udgør for store barrierer selv for en magtfuld stat, men en regional 

hegemon kan forhindre andre stater i at opnå hegemoni i deres respektive region, og det er hvad 

USA har forsøgt at gøre ved at indgå i en konflikt med henholdsvis Tyskland under de to 

verdenskrige og Sovjetunionen under den Kolde Krig (Jackson & Sørensen, 2007: 87). 

I følge denne retning af neo-realismen vil et på alle måder stort land som Tyrkiet kunne true andre 

staters mål om at blive regional hegemon i Europa, hvilket kunne forklare Tysklands og Frankrigs 

modstand mod et fremtidigt Tyrkisk medlemskab. Samtidig forklarer teorien også, hvorfor USA 

offensivt går ind i debatten omkring Tyrkiets EU-kandidatur. Hvis Tyrkiet bliver medlem af EU, kan 

det true de andre store magter i Europa og ad den vej sikre, at de ikke opnår hegemoni og dermed 

kommer i en position, hvor de kan konkurrere med USA. 

2.2 Liberalismen

De pessimistiske realisters modsætning er de optimistiske liberalister, som har et mere positivt syn 

på staters fremtidige samspil end realisterne. Grundtanken er at mennesket er rationelt, og på trods 

af dets konkurrerende og egoistiske natur kan det samarbejde med andre, når der er fælles interesser 

tilstede. Dermed bliver krig i liberalisternes optik undgåelig (Jackson & Sørensen, 2007: 99). 

Liberalismen blev udviklet i forbindelse med skabelsen af den moderne stat og ikke mindst den 

industrielle revolution i Storbritannien. Den øgede bevægelse af varer og mennesker blev set som 

en mulighed for at binde forskellige lande sammen, og velstanden, som hermed blev skabt, ville 

fungere som et motiv til at undgå krig. Derudover ville folket i høj grad være modstander af 

konflikt, og regeringerne har derfor interesse i at overholde folkeretten (Wæver, 1992: 29). “Det er 

ikke borgerne, men regeringerne, der er ansvarlige for kriges udbrud. De starter dem - mod 

befolkningens interesse. Krig undgåes ved demokratisering.”  (Wæver, 1992: 30). Liberalisterne 

hævder, at moderniseringsprocessen, som omfatter modernisering i alle livets aspekter, forøger 

mulighederne for at samarbejde over grænserne, og det betyder et bedre liv for de fleste (Jackson & 

Sørensen, 2007: 99).

De vigtigste aktører i den liberalistiske teori er både mennesker, grupper og organisationer i 

samfundet, altså stort set alle som er involveret i transnationale aktioner. James Rosenau tilhører 

den del af liberalismen, som kaldes Sociologisk Liberalisme, og hævder, at relationer mellem 

mennesker er mere samarbejdsfremmende end relationer mellem regeringer, og dermed bliver 
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staterne i fremtiden mindre og mindre vigtige i forhold til andre fælleskaber (Jackson & Sørensen, 

2007: 99). Indenfor samme skole er John Burton aktiv forsvarer af, at fælleskaber kan opstå i 

konkurrence med nationalstaten. Han har udviklet en model, der demonstrerer, at nationalstaten 

består af mange forskellige grupper, som overlapper hinanden. Spindelvævs-modellen står i skarp 

kontrast til realisternes klassiske Billiardkugle-model (se figur 1), som fremstiller stater som 

selvstændige og uafhængige. Ved at tegne alle kommunikationsmønstre og transaktioner mellem 

forskellige grupper på tværs af nationale grænser, kan man ifølge Burton se et billede af det 

virkelige internationale system, i modsætning til det kunstige billede, man får ved kun at bruge 

staternes grænser (Jackson & Sørensen, 2007: 101). 

Figur 1.

Billiardkugle-modellen til venstre og 

spindelvævs-modellen til højre.

Denne teori bliver brugt til at argumentere for tyrkisk EU-medlemskab af blandt andre 

Storbritannien, idet argumentet lyder, at hvis Tyrkiet bliver medlem af EU, kan landet fungere som 

brobygger mellem Europa og Mellemøsten. Tyrkiet kan altså skabe et fælleskab, hvor både EU og 

Mellemøsten kan være medlem, og ifølge Storbritannien skaber det en mere fredelig verden (Aksoy, 

2009: 476). 

Robert Keohane og Joseph Nye er to centrale karakterer i udviklingen af den liberale teori. De skrev 

i 1977 bogen Power and Independence, hvor de bygger på den skole indenfor liberalismen, der 

hedder Interdependens-Liberalisme. Staters gensides afhængighed er anderledes i efterkrigstiden, 

fordi det er alt for dyrt at vinde magt ved hjælp af hard power, dvs. militære midler, på grund af 

teknologiens udvikling. Derudover er staters forhold til hinanden blevet mere komplekse, fordi det 

ikke kun er statslederne, der har relationer til hinanden, men også transnationale grupper og 

individer har relationer på kryds og tvær af grænserne og uden om staten (Jackson & Sørensen, 

2007: 106). Nye og Keohane argumenterer for, at internationale relationer bliver mere som 

indenrigspolitik, idet politiske koalitioner samler sig om specifikke problemstillinger, og involverer 
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forskellige grader af konflikt. Derfor er militære ressourcer af aftagende vigtighed, når 

demokratiske stater samarbejder, og resourcer indenfor forhandlingsteknik får forøget vægt ligesom 

statens velfærd bliver et hovedmål fremfor statens sikkerhed (Jackson & Sørensen, 2007: 106).

De forudser også, at internationale institutioner vil få mere magt i fremtiden, fordi især mindre 

stater bruger dem som platforme for politisk handling (Jackson & Sørensen, 2007: 106). Keohane 

og Nye formår at forene realismen med liberalismen, og understreger endda realismens fortsatte 

gyldighed ved at sige, at “It is not impossible to imagine dramatic conflict or revolutionary change 

in which the use of threat or military force over an economic issue or among advanced industrial 

countries might become plausible. Then realist assumptions would again be a reliable guide to 

events.” (Keohane og Nye, 1977, citeret i Jackson & Sørensen, 2007: 107). 

Keohane og Nye fortsætter med at nærme sig realismen op igennem 1980erne, hvor de er med til at 

udvikle teorien Institutionel liberalisme (Jackson & Sørensen, 2007: 108). Institutioner, som både 

kan være organisationer og uformelle regler, er selvstændige aktører, som hjælper stater til at 

samarbejde mere gnidningsfrit. Jo større beslutningsgrad institutionerne har, des mindre behøver 

stater at frygte hinandens handlinger. Dog er de institutionelle liberalister i dag ikke så idealistiske 

som tidligere. De tror ikke længere på, at magtfulde stater vil lade sig begrænse i så høj grad af 

institutioner, som teorien tidligere havde forudsagt (Jackson & Sørensen, 2007: 108). Da deres 

udgangspunkt er, at multipolaritet er en mere konfliktskabende struktur end bipolaritet, som 

Mearsheimer sagde, argumenterer de for, at en høj grad af institutionalisering er med til at begrænse 

risikoen for konflikt, da institutionerne er med til at skabe tillid mellem staterne. Institutioner sørger 

for en konstant strøm af information mellem staterne, hvilket forøger graden af gennemskuelighed 

og reducer frygten, som ellers altid har været en hindring for samarbejde mellem stater (Jackson & 

Sørensen, 2007: 110). 

 

Liberalismen og realismen har nærmet sig hinanden i forbindelse med tilkomsten af “neo-

teorierne”. Joseph Nye taler om neoliberalistisk neorealisme (Wæver, 1992: 125), hvilket klart 

indikerer, at de to teorier ikke længere er hinandens modsætninger. Den største forskel er at finde i 

spørgsmålet, om hvorvidt stater følger spillet om relative eller absolutte gevinster. Hvis en stat søger 

relative gevinster, er det vigtigt for den at få mere ud af samarbejdet, end den anden part får. 

Derimod betyder absolutte gevinster, at statens bekymringer angår hvorvidt, samarbejdet er bedre 

for staten end ikke-samarbejde. Ifølge Keohane er det graden af institutionalisering, der angiver 
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hvilket spil, en stat vælger at følge (Wæver, 1992: 137). Hertil argumenterer Joseph M. Grieco, at 

selvom stater har udsigt til absolutte gevinster ved samarbejde, vil de bekymre sig mere om deres 

egen relative svækkelse ved, at en anden stat har for mange fordele af samarbejdet (Wæver, 1992: 

147). Og når en anden stat vokser sig stor og stærk, som resultat af et samarbejde, vil 

samarbejdspartneren begrænse denne udvikling ved at sætte grænser for åbenhed og interaktion 

(Wæver, 1992: 148).

Som sagt har realismen og liberalismen nærmet sig hinanden så meget, at den store debat ikke 

længere er imellem de to. Begge teorier tager udgangspunkt i ydre faktorer i internationalt 

samarbejde, og her kommer den nye teori ind i billedet. Konstruktivismen forkaster tanken om, at 

det er det internationale systems struktur, der er afgørende for stater handlemåde, og indsætter i 

stedet normer og identitet som bærende elementer.

2.3 Teorien om sikkerhedsliggørelse
Ole Wæver, Barry Buzan, Jaap de Wilde m.fl. har gennem deres forskning på blandt andet 

Instituttet for Fredsforskning i København været med til at udvide konceptet om 

sikkerhedsliggørelse, og indenfor internationale relationer bliver deres teori kaldt 

Københavnerskolen og er repræsenteret i blandt andet “Security: A New Framework for 

Analysis”  (1998) af Buzan, de Wilde og Wæver og “People, States & Fear: The National Security 

Problem in International Relations”  (1983) af Buzan. Ifølge Københavnerskolen handler sikkerhed 

om overlevelse, og sikkerhedsliggørelse af et emne finder sted, når præsentationen af emnet får det 

til at fremstå som en eksistentiel trussel mod et referenceobjekt (Collins: 2010, 137). 

Sikkerhedsliggørelse kan finde sted i 5 forskellige sektorer og Københavnerskolen udvider på den 

måde sikkerhedsbegrebet til at omfatte mere end blot militær sikkerhed. De fem sektorer er: 

Militært, miljømæssigt, økonomisk, samfundsmæssig og politisk (Collins, 2010: 137). Indenfor 

disse sektorer findes der (sikkerheds)aktører og referenceobjekter. Aktørerne bliver af ovenstående 

tre forfattere defineret som “aktører, der sikkerhedsliggør emner ved at udnævne et referenceobjekt 

til at være eksistentielt truet”  og disse aktører er ofte politiske ledere, lobbyister, regeringer, 

interessegrupper o. lign. (Collins, 2010: 137). Referenceobjektet afhænger af hvilken sektor, truslen 

bliver artikuleret i, hvis det er indenfor militær sikkerhed kan det være staten, som er truet, og hvis 

det er indenfor samfundsmæssig sikkerhed, kan det være en kollektiv identitet, som bliver opfattet 

som under angreb (Collins, 2010: 137). 

TYRKIET - EUS SYGE MAND

16



Sikkerhedsliggørelse af et emne tilfører emnet en primær position i sektoren og ikke mindst en 

følelse af hastværk, som hæver emnet til et niveau over normal politik, og som derfor åbner for 

brugen af extraordinære midler for at komme truslen til livs (Wæver, 1996: 107). 

Københavnerskolen mener, at udgangspunktet for enhver sikkerhedsliggørelse er en talehandling, 

hvor en aktør bruger sikkerheds-termer til at beskrive og problematisere et emne (Collins, 2010: 

139). Sikkerhedsdiskursen er ifølge Ole Wæver karakteriseret ved en form for dramatisering af et 

emne, som bliver fremstillet som en eksistentiel trussel, der har til mål at udslette “os”  eller ændre 

“os”, hvis der ikke hurtigst muligt gøres noget (1996: 106). Sikkerhedsliggørelse er en speciel måde 

at vinkle et emne på, og den forestilte trussel kan derfor ikke karakteriseres som værende objektiv 

(Wæver, 1996: 108). For at sikkerhedsdiskursen skal lykkes er det nødvendigt at have et publikum, 

som accepterer referenceobjektets krav om overlevelse og endvidere deler opfattelsen af det 

presserende i situationen. Hvis der ikke bliver handlet hurtigt, vil det være for sent (Wæver, 1996:  

107). Derudover skal publikum også anerkende aktørens ret til at handle på vegne af fællesskabet 

(Wæver, 1996: 108). 

Samfundsmæssig sikkerhed handler om situationer, hvor et samfund oplever en trussel mod dets vi-

identitet, og i følge Wæver handler samfundsmæssig sikkerhed i alle tilfælde om identitet (Wæver, 

1996, 113 og 109). Definitionen af et samfund læner sig i denne forbindelse op ad Anthony Giddens 

opfattelse, som definerer samfund som “en samling af institutioner kombineret med en følelse af en 

fælles identitet”  (citeret i Macmillan, 2010: 449). En identitet kan sagtens forsvinde uden at have 

været under forsvar. Hvis emnet ikke er blevet sikkerhedsliggjort af vigtige aktører, er der ikke et 

sikkerhedsproblem. Når forsvar af en identitet opstår, er det som regel, når det er “dem”  som udgør 

en trussel mod samfundet og den kollektive identitet føler eller bliver overbevist om af vigtige 

aktører, at den udefrakommende identitet vil forsøge at erstatte den kollektive identitet (Wæver, 

1996: 114-115). Denne udefrakommende identitet, eller anden, som den også ofte bliver kaldt, er 

vigtig for opretholdelsen af den kollektive identitet, da samfundsmæssig sikkerhedsliggørelse oftere 

forstærker fremfor ændrer den kollektive identitet (Wæver citeret i Macmillan, 2010: 450). 

Sikkerhedsliggørelse med EU som referenceobjekt handler i følge Wæver om “integration med 

henblik på at undgå fragmentering”  (1996: 121). Der er opstået en “europæisk idé”, som  er 

defineret ved Europa som et projekt, en historie, og denne idé legitimerer 

sikkerhedsforanstaltninger, som skal sørge for, at projektet, historien, ikke bliver ødelagt og dør som 

resultat af fragmentering, som er en selvkørende spiralformet proces (Wæver, 1996: 123). Den 
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tidligere franske præsident Valéry Giscard d’Estaing var muligvis den første, som offentliggjorde 

sine holdninger til Tyrkiets optagelse i EU ved brug af  sikkerhedsretorik, da han udtalte, at Tyrkiets 

optagelse i EU ville betyde EUs endeligt (citeret i Macmillan, 2010: 458). I dag er 

sikkerhedsretorikken mest tydelig hos den franske præsident Nicolas Sarkozy (Macmillan, 2010: 

458). 

2.4 Opsummering af teorier

Nutidens realister mener grundlæggende, at stater konstant forsøger at maksimere deres magt i 

verden for at sikre deres egen overlevelse og sikkerhed. Verdenshavene udgør for stor en barriere 

til, at én stat kan opnå hegemon-status i andre regioner end sin egen, men de regionale hegemonier 

kan forhindre andre staters forsøg på at opnå hegemoni i deres respektive region. Liberalisterne 

tillægger ikke stater ligeså høj grad af indflydelse som realisterne. Deres centrale aktører er grupper, 

mennesker, organisationer og alle som handler og kommunikerer på tværs af landegrænser. De 

hævder, at en høj grad af institutionalisering mindsker risikoen for konflikt, da institutioner er med 

til at skabe tilllid mellem stater bl.a. vha. en konstant strøm af informationer. Efter den Kolde Krigs 

afslutning har realisterne og liberalisterne nærmet sig hinanden betydeligt og det er i dag 

konstruktivismens fokus på normer og identitet, der udfordrer de traditionelle teorier indenfor 

internationale relationer. Ole Wæver et al. introducerer begrebet sikkerhedsliggørelse, som finder 

sted når en aktør præsenterer et emne som en eksistentiel trussel mod et referenceobjekt f.eks. staten 

eller samfundet. Udgangspunktet for sikkerhedsliggørelse af et emne er en talehandling, som 

dramatiserer emnet og skaber en følelse af hastværk, der legitimerer brugen af extraordinære midler 

for at komme truslen til livs. 
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KAPITEL 3: HISTORISKE RELATIONER MELLEM EU 
OG TYRKIET

3.0 Introduktion

Forholdet mellem Tyrkiet og EU er usædvanligt på flere måder og en af dem er den ekstraordinære 

lange ansøgningsproces, som Tyrkiet har været igennem fra den første ansøgning om associeret 

medlemskab i 1959 til i dag, hvor landet har opnået status af kandidatland. Forholdet mellem EU og 

Tyrkiet har været præget af flere unikke situationer, som har ført til adskillige førstegangs-

oplevelser for EU. Her kan nævnes, at det er første gang at et samarbejde mellem EU og et 

ansøgerland varer flere årtier før fuldt medlemskab træder i kraft. Det er første gang, at et 

kandidatlands forhandlingsramme er med åben udgang, og medlemskab ikke nødvendigvis er den 

eneste mulige afslutning på forhandlingerne. Det er endvidere første gang, at et medlemslands 

statsoverhoved offentligt modsætter sig optagelse af et kandidatland, den franske præsident Nicolas 

Sarkozy har ikke holdt sin modvilje mod tyrkisk EU-medlemskab en hemmelighed. Til sidst kan 

nævnes at det er først gang at et næsten udelukkende muslimsk land med over 70 millioner 

indbyggere søger om optagelse af fællesskabet.  

Den 11. september 1959 accepterede Rådet for Det Europæiske Økomiske Fællesskab Tyrkiets 

ansøgning om associeret medlemskab. EØF bestod på dette tidspunkt af de seks grundlæggere: 

Frankrig, Tyskland, Holland, Luxembourg, Belgien og Italien. Fire år senere i september 1963 blev 

aftalen underskrevet i Ankara, hvorfor den blev døbt Ankaraaftalen. Den skulle føre til en toldunion 

og senere et eventuelt fuldgyldigt medlemskab af fællesskabet.

“Når aftalens funktion har gjort det muligt at forudse Tyrkiets fuldstændige overtagelse af de 
forpligtelser, der hidhører fra traktaten om oprettelse af Fællesskabet, undersøger de kontraherende 
parter muligheden for Tyrkiets optagelse i Fællesskabet.” (Ankaraaftalen, afsnit 1, artikel 28)

Medlemskabet er stadig ikke i hus for Tyrkiet, og europæiske røster mener, at udsigten til et fuldt 

medlemskab er så lang som nogensinde. Boks 1 viser Tyrkiets hidtige lange vej mod EU.
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Boks 1: Tyrkiets relationer med EU:
September 1959: Rådet for EØF accepterer Tyrkiets ansøgning om associeret medlemskab.
September 1963: Ankara-aftalen underskrives af Tyrkiet og de seks EØF-lande. Aftalen inkluderer plan 
om oprettelse af en toldunion og formålet er at støtte Tyrkiet i dets bestræbelser på at blive erklæret 
egnet som fuldgyldigt medlem af fællesskabet.
November 1970: Tillægsprotokollen til Ankara-aftalen underskrives. Protokollen beskriver i detaljer, 
hvordan en toldunionen skal etableres mellem Tyrkiet og EF.
1978: EF anbefaler Tyrkiet og Grækenland at ansøge om medlemskab  samtidig. Tyrkiet vælger ikke at 
følge anbefalingen.
Januar 1982: EF suspenderer Ankara-aftalen efter militærkuppet i Tyrkiet den 12. september 1980. Alle 
politiske relationer mellem parterne fastfryses.
September 1986: Tyrkiet-EF Associeringsrådet revurderer associeringsprocessen.
April 1987: Tyrkiet ansøger om fuldt medlemskab af EF.
18 december 1989: EF afviser Tyrkiets ansøgning om medlemskab  og begrunder afvisningen med, at 
EF ikke kan optage nye medlemmer før 1993, da fællesskabet har hænderne fulde med udfordringerne, 
der følger med oprettelsen af det indre marked, men anerkender i princippet Tyrkiets egnethed for 
medlemskab. Kommissonen anbefaler, at sidste fase af toldunionen mellem Tyrkiet og EF træder i kraft, 
hvilket vil bringe Tyrkiet tættere på det indre marked. 
Marts 1995: Tyrkiet-EF Associeringsrådet afslutter forhandlingerne om toldunionen
1 januar 1996: Sidste fase af toldunionen mellem Tyrkiet og EF træder i kraft. 
December 1997: Ved et topmøde i Luxembourg beslutter EF sig for hvilke lande, der er formelle 
kandidater til medlemskab. Tyrkiet er ikke på listen, men EU omtaler landet som “ansøgerland”  og Tyrkiet 
vælger som konsekvens delvist at nedlægge dialogen med EU.
December 1999: Ved et topmøde i Helsinki beslutter EU, at Tyrkiet er kandidat til medlemskab. Som for 
tidligere kandidatlande bliver det besluttet, at også Tyrkiet vil have gavn af en førtiltrædelsesstrategi for 
at støtte og stimulere reformer i landet.
December 2002: På Københavns-topmødet besluttes, at EU vil åbne optagelsesforhandlinger med 
Tyrkiet uden forsinkelser, hvis Kommissionen op  til topmødet i december 2004 vurderer, at Tyrkiet 
opfylder det politiske kriterium. Desuden besluttes det at udvide samarbejdet indenfor toldunionen og 
øge den finansielle før-tiltrædelsesbistand.
Maj 2003: EUs ministerråd godkender revisionen af tiltrædelsespartnerskabet.
Oktober 2004: Kommissionen anbefaler åbning af tiltrædelsesforhandlinger, idet Tyrkiet i tilstrækkelig 
grad opfylder det politiske kriterium.
December 2004: Det Europæiske Råd beslutter at åbne tiltrædelsesforhandlinger med Tyrkiet den 3. 
oktober 2005.
Oktober 2005: Optagelsesforhandlinger om tyrkisk medlemskab indledes.
December 2006: EUs udenrigsministre beslutter, at suspendere 8 ud af 35 kapitler og der vil ikke ske 
afslutning af andre kapitler, indtil Tyrkiet har gennemført tillægsprotokollen til Ankara-aftalen på Cypern.
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3.1 Forhandlingernes Forløb
I forhold til Vesteuropa er Tyrkiet placeret bag de østeuropæiske lande og tæt på det tidligere 

Sovjetunionen, som gennem 1960’erne udgjorde en trussel mod hele den vestlige verden, og 

dermed gav Tyrkiet en særlig geopolitisk værdi for EU og ikke mindst USA (Sørensen & Boel, 

2005: 253). EU kunne ikke undvære Tyrkiet som allieret under den Kolde Krig, og alle hensyn til 

menneskerrettigheder måtte stå i skyggen af de strategiske fordele ved samarbejdet (Arikan, 

2003:115). Da Tyrkiet i 1962 underskrev associeringsaftalen med EØF havde landet 2 år tidligere 

været igennem et militærkup. Noget nær samme situation var tilfældet i 1970, da tillægsprotokollen 

til Ankaraaftalen blev underskrevet og Tyrkiet befandt sig blot et år fra endnu et militærkup, som 

blev gennemført i 1971 (Arikan, 2003: 115). Tyrkiets geografiske beliggenhed fik yderligere øget 

betydning i 1974, da Grækenland meldte sig ud af NATOs millitære kommando (Arikan, 2003: 

115).

Den amerikanske tilgang til Tyrkiet som eventuelt medlem af EU har altid været styret af 

sikkerhedspoltiske og strategiske hensyn, hvor EU på den anden side har bevæget sig mod en øget 

integrations- og velfærdsmæssig tilgang (Hansen, 2003: 122). Efter militærkuppet i 1980 begyndte 

EU for alvor at rette blikket mod Tyrkiets mangelfulde demokrati og adskillige overtrædelser af 

menneskerettighederne (Arikan, 2003: 115). Denne periode var særdeles belastende for forholdet 

mellem Tyrkiet og EU, især fordi kuppet førte til omfattende restriktive forfatningsændringer i 

1982, som tildelte militæret stor indflydelse på samfundsforholdene i landet (Sørensen & Boel, 

2005: 153). Europaparlamentet suspenderede i 1982 associeringsaftalen som konsekvens af de 

restriktive lovændringer på trods af, at Kommissionen, Italien, Tyskland og Storbritannien ønskede 

at fortsætte samarbejdet (Arikan, 2003: 116). I 1984 startede endvidere 13 års næsten konstant 

undtagelsestilstand i det sydøstlige Tyrkiet, da Kurdistans Arbejderparti (PKK) indledte kampe mod 

sikkerhedsstyrkerne og til sidst skal nævnes, at Grækenlands EF-medlemskab i 1981 også bidrog til 

en hårdere tone overfor Tyrkiet (Sørensen & Boel, 2005: 154). Uffe Østergård mener, at det 

formodentlig var Antikbegejstringen, fascinationen af antikkens kultur, som ofte associeres med 

Grækenland, der stod bag beslutningen om at indlemme Grækenland i Fællesskabet i 1981 i 

kombination med Storbritanniens brud med sin Tyrkiet-venlige politik i Orienten (Østergård, 2000: 

100). EF havde før militærkuppet håbet på at kunne indlemme Grækenland og Tyrkiet i fællesskabet 

på én gang, men Tyrkiets premierminister, Bülent Ecevit, afviste EFs forslag, fordi han ikke syntes 

om betingelserne. Ecevit var ikke positivt stemt overfor det europæiske samarbejde, som han anså 

for at være kapitalistisk og i strid med hans socialistiske politik (Sørensen & Boel, 2005: 253). 
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Siden 1978 har demokrati været et klart kriterium for EU-medlemskab og i 1986 blev standarderne 

for menneskerettighederne uddybet nærmere i den Europæiske Fælles Akt. I 1993 blev 

Københavnskriterierne vedtaget, og de beskriver, hvilke krav et land skal opfylde for at opnå 

medlemskab af EU (Boks 2).

I 1986 erklærede Tyrkiet under nyt lederskab af premierminister Turgut Özal sin hensigt om at søge 

medlemskab af EF til trods for Europaparlamentets advarsler om ikke at søge for tidligt, og i 1987 

landede den officielle ansøgning på Kommissionens bord (Arikan, 2003: 12). Afvisningen kom 2 år 

senere og begrundelsen var delt op i 3 dele: For det første ville Kommissionen ikke indlede 

optagelsesforhandlinger med nye lande før 1993, da unionen skulle have tid til at tilpasse sig til det 

indre marked, der netop var blevet gennemført. For det andet var Tyrkiets makro-økonomiske 

problemer for omfattende til, at landet kunne blive indordnet i unionens økonomi indenfor en 

overskuelig periode. Og for det tredje havde Tyrkiets politiske system for store mangler især 

indenfor beskyttelse af minoriteter og menneskerettigheder til, at landet kunne blive fundet egnet til 

medlemskab (Sørensen & Boel, 2005: 254). Afvisningen fra Kommissionen var dog en 

anerkendelse af Tyrkiets principelle egnethed som medlemsland, idet Marokko, som ansøgte samme 

år som Tyrkiet, blev afvist med begrundelsen, at det ikke er et europæisk land, men dette argument 

blev ikke nævnt i Tyrkiets afvisning (Sørensen & Boel, 2005: 254). Svaret fra Kommissionen lagde 

også vægt på, at Tyrkiet og EF skulle forstærke deres forbindelser og udvide samarbejdet på flere 

områder, blandt andet indenfor videnskab og teknologi (Europa-Kommissionen, 1989).

Boks 2: Københavnskriterierne fra 1993

Det politiske kriterium: Ansøgerlandet skal have opnået en institutionel stabilitet, som garanterer 

demokrati, retsstatsforhold, menneskerettigheder samt respekt for og beskyttelse af mindretal.

Det økonomiske kriterium: Ansøgerlandet skal have en fungerende markedsøkonomi og kunne klare 

konkurrencepresset og markedskræfterne i Unionen.

Kriteriet om overtagelse af EUs regler: Ansøgerlandet skal være i stand til at påtage sig forpligtelserne ved 

medlemskab, herunder være i stand til at tilslutte sig målet om politisk, økonomisk og monetær union.
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Efter Kommissonens afvisning på Tyrkiets medlemsansøgning bad Ministerrådet Kommissionen 

om at forberede et forslag til et udvidet samarbejde mellem Tyrkiet og EU. Matutespakken, opkaldt 

efter kommissæren Abel Matutes, blev vedtaget af Kommissionen i juni 1990 og indeholdt forslag 

om oprettelse af en toldunion med Tyrkiet inden udgangen af 1995. EU gjorde det klart, at 

toldunionen kun ville træde i kraft, hvis Tyrkiet fortsatte med at forbedre det politiske system i 

landet og ikke mindst fortsatte med at bringe menneskerettighederne i landet i tråd med europæiske 

standarder. EU nævnte specifikt 3 problemområder: Det tyrkiske parlamentariske demokrati, 

anerkendelse af basale menneskerrettigheder og det kurdiske spørgsmål. Tyrkiet viste sig lydhør og 

gennemførte flere strafferetlige ændringer og indrømmede for første gang i moderne tid, at landet 

havde et kurdisk problem. Forbuddet mod at tale kurdisk i blandt andet offentlige bygninger blev 

ophævet, og kurderne fik tildelt flere kulturelle rettigheder (Arikan, 2003: 127). Samtidig oplevede 

Tyrkiet en kurdisk nationalistisk opblomstring, som manifesterede sig i politiske organisationer, der 

ifølge den tyrkiske elite truede enhedsnationen. Denne situation fik Tyrkiet til at stille sig til 

modværge overfor EUs fortsatte krav om flere reformer (Arikan, 2003: 127).

Et lille år før toldunionen skulle træde i kraft opløste den tyrkiske domstol det pro-kurdiske parti, 

DEP, og flere af medlemmerne blev idømt fængselsstraf. Handlingen blev fordømt  igennem 

Europa, og Europaparlamentet intensiverede sin kritik af Tyrkiet. Formanden for Kommissionen, 

Jacques Delors, udtalte, at sådan en opførsel ikke kunne tillades i forbindelse med Tyrkiets videre 

integration i Europa (Arikan, 2003: 128). Ikke destomindre blev toldunionen vedtaget den 6. marts 

1995. Tyskland, Frankrig og Storbritannien havde presset hårdt på for at få aftalen i hus, og især 

Frankrig havde brugt sine overtalelsesevner overfor Grækenland, som ellers var modstander af en 

aftale. Hakun Arikan forklarer, hvorfor EU valgte at vedtage toldunionen på trods af den negative 

udvikling inden for menneskerettigheder i Tyrkiet med en strategi, han kalder “EUs 

inddæmningspolitik”. EU ønsker at binde Tyrkiet til EU som et stabilt og sekulært land med et stort 

marked samtidig med, at EU vil udskyde fuldt medlemskab så længe som muligt. Ifølge Arikan var 

toldunionen den vigtigste brik i inddæmningspolitikken, fordi den permanent ville binde Tyrkiet til 

EU og dermed give EU økonomiske og sikkerhedsmæssige fordele. På dette grundlag argumenterer 

Arikan videre, er EUs menneskerettighedspolitik derfor styret af inddæmningspolitiske mål og ikke 

af menneskerrettighedsnormer (Arikan, 2003: 129).

Europaparlamentet havde 3 konkrete krav, som skulle opfyldes, før aftalen om toldunionen kunne 

træde i kraft (Arikan, 2003: 130). For det første krævede Parlamentet, at Tyrkiet gennemførte flere 
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ændringer i forfatningen for at fjerne nogle af de restriktioner, som lå på civilsamfundet, og som 

begrænsede den politiske deltagelse. For det andet skulle Tyrkiet ændre eller helt fjerne §8 i Anti-

Terror-Loven, som forbød offentliggørelse af propaganda, som havde til formål at skade den 

politiske, juridiske, sociale, sekulære og økonomiske orden i landet. Der havde i tyrkisk ret udviklet 

sig en tradition for at fortolke intentionen bag en handling og ikke blot selve handlingen. §8 blev 

dermed brugt til at holde det kurdiske spørgsmål væk fra dagsordenen, da enhver ytring om emnet 

konstant endte i retsforfølgelse (Sørensen & Boel, 2005: 162). Det tredje krav fra Parlamentet var 

en løsladelse af alle de fængslede DEP-medlemmer.

Tyrkiet gennemførte i alt 17 forfatningsændringer, som medførte større politisk frihed for 

civilsamfundet. Derudover modificerede de §8 således, at strafudmålingen i større grad blev 

vurderet udfra selve handlingen fremfor intentionen bag handlingen. Strafferammen blev sat ned til 

mellem et og tre år, og bøder blev indført. Det sidste krav fra Europaparlamentet forsøgte Tyrkiet at 

opfylde ved at lade Den Tyrkiske Appelret gennemgå dommene, hvilket resulterede i, at to 

medlemmer blev frifundet, og de resterende 4 medlemmer blev idømt 15 års fængsel (Arikan, 2003: 

131). Kommissionen og EU-landene anså ændringerne for at være yderst positive, hvorimod 

Europaparlamentet ikke fandt Tyrkiets bestræbelser for tilstrækkelige i forhold til de krav, 

Parlamentet havde fastsat. Men EU-landene lagde pres på deres respektive EU-parlamentarikere og 

den 13. december 1995 ratificerede Europaparlamentet aftalen om en toldunion mellem EU og 

Tyrkiet (Arikan, 2003: 131). Der er dog ingen tvivl om, at Europaparlamentet ikke som Tyrkiet anså 

dagen som en glædens dag. Dette fremgår tydeligt af lederen af den Socialistiske Gruppe i 

Europaparlamentet, Paulina Greens udtalelse: “...whichever way Socialists vote today they will do 

so in sorrow, with heavy hearts and without enthusiasm”  (Citat fra Agence Europe, 7. dec. 1995, 

citeret i Arikan, 2003: 132). 

Efter toldunionens ikrafttrædelse argumenterede Tyrkiet mere aggressivt end tidligere for EU-

medlemskab ved blandt andet at sætte fokus på landets historisk lange forhold med unionen, men 

EU fortsatte med at understrege betydningen af fuld opfyldelse af det politiske kriterie for et 

eventuelt medlemskab (Arikan, 2003: 133). Det er ingen hemmelighed, at de fleste EU-aktører 

ønskede at se toldunionen som en erstatning for Tyrkisk medlemskab og altså ikke et springbræt til 

medlemskab (Narbone & Tocci, 2009: 26). Til Luxembourg-topmødet i december 1997 var Tyrkiet 

det eneste land ud af 13, som blev vurderet til endnu ikke at være på vej mod medlemskab og blev 

som konsekvens ekskluderet fra EUs udvidelsesproces. På listen over nye kandidatlande stod 
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Cypern samt to af Tyrkiets naboer: Rumænien og Bulgarien, hvilket gjorde nederlaget endnu 

sværere at sluge for Tyrkiet (Mango, 2004: 116). Ankara anså afvisningen som en direkte 

diskrimination af den  tyrkiske republik (Narbone & Tocci, 2009: 22). Arikan kritiserer i den 

forbindelse EU for ikke at give Tyrkiet de samme muligheder som de østeuropæiske lande for at 

forbedre demokratiet og menneskerettighederne i landet, da Tyrkiet ikke har haft EU-medlemskabet 

til at fungere som gulerod. Dette, påstår han, til trods for at flere af de østeuropæiske lande havde de 

selvsamme problemer som Tyrkiet med især mindretalsbeskyttelse, tortur og ustabile institutioner. 

(Arikan, 2003, 134). Hvis EU virkelig ønskede at forbedre menneskerettighederne i Tyrkiet ville det 

have været mere befordrende med moderat kritik og et konkret løfte om medlemskab i fremtiden, 

ligesom tilfældet har været med de østeuropæiske lande, som har opnået større forbedring end 

Tyrkiet på kortere tid, mener Arikan (2003: 134).

I december 1999 tilbød EU Tyrkiet at påbegynde tiltrædelsesforhandlinger såfremt landet opfyldte 

EUs kriterier om demokratiske styreformer, god forvaltning og økonomisk styring, krav som ingen 

tidligere kandidatlande havde opfyldt før medlemsskabsforhandlingerne var påbegyndt (Mango, 

2004: 117). Sørensen og Boel giver flere årsager til EUs holdningsændring (2005: 256): Lederen af 

PKK, Abdullah Öcalan, var endelig blevet taget til fange og kampene mellem PKK og 

sikkerhedsstyrkerne var sluttet brat, hvilket gjorde risikoen for kurdisk separatisme betydelig 

mindre og forstærkede sandsynligheden for at sætte militæret under civil kontrol, en af EUs 

mærkesager. Fremgangen for de tyrkiske nationalistiske partier ved valget i 1999 ledte også til øget 

europæisk tilslutning omkring et fremtidigt tyrkisk EU-medlemskab. Derudover var der i 1998 

kommet en ny rød-grøn regering i Tyskland, som ikke var lige så afvisende overfor tyrkisk 

medlemskab som de tidligere Helmut Kohl-regeringer og i USA lagde præsident Clinton fortsat 

pres på EU-landende for at få dem til at optage Tyrkiet. Til sidst nævner Sørensen og Boel, at 

jordskælvet i Tyrkiet i 1999 startede en bølge af sympati, som gik gennem Europa og ikke mindst 

Grækenland. Få måneder senere blev Grækenland selv ramt af et jordskælv, og det nye begreb 

jordskælvsdiplomati blev benyttet om de to landes nyfundne forståelse for hinanden. Arikan tilføjer, 

at Tyrkiets boykot af den politiske dialog efter Luxembourg-topmødet i 1997 fik EU til at indse, at 

eksklusionen af Tyrkiet ikke stemte overens med unionens inddæmningspolitik og ej heller med 

unionens visioner om at fremme demokrati og politisk transformation i ansøgerlandene (Arikan, 

2003: 138).
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Den nyvundne kandidatstatus satte gang i reformerne i Tyrkiet og EU angav i 

Tiltrædelsespartnerskabet i 2001, hvilke områder Tyrkiet skulle prioritere i dets bestræbelser på at 

opfylde de politiske og økonomiske københavnskriterier. Den 3. oktober 2001 vedtog Tyrkiet en 

forfatningsreform, som berørte mere end en tredjedel af forfatningen (Sørensen & Boel, 2005: 185). 

Ændringerne var dog ikke tilstrækkelig vidtgående til, at Kommissionen i deres fremskridtsrapport i 

2002 kunne anbefale indledning af optagelsesforhandlinger med Tyrkiet. Beslutningen blev udskudt 

til december 2004, hvor EU endegyldigt ville tage stilling til om optagelsesforhandlingerne skulle 

sættes i gang eller helt tages af bordet. Reformerne i Tyrkiet tog for alvor til herefter og 2003 og 

2004 blev de mest intense år af reformprocessen (Narbone & Tocci, 2009: 23). Kraften bag 

reformerne var den nyvalgte et-parti-regering med Recep Tayyip Erdogans Parti for Retfærdighed 

og Udvikling (AKP) i spidsen. Partiet anses som det mest succesfulde parti i Tyrkiets historie 

(Ifantis, 2009: 15). Erdogans førsteprioritet var fra starten at opnå medlemskab af EU og med over 

halvdelen af pladserne i parlamentet var det forholdsvist nemt at vedtage de reformpakker, som 

skulle bane vejen frem (Sørensen & Boel, 2005: 190). I december 2004 besluttede EU at indlede 

optagelsesforhandlinger med Tyrkiet og forhandlingerne begyndte den 3. oktober 2005. 

Siden sidst i 1990’erne har den tyrkiske støtte til EU været relativ høj, over 70 procent, men siden 

2005 er opbakningen faldet til kun 42 procent (Eurobarometer, 2011) og også hastigheden med 

hvilken reformer bliver vedtaget er stilnet af siden 2005. Dette kan skyldes, at de kortsigtede tabere 

af de omfattende reformer giver EU skylden for deres elendighed (Narbone & Tocci, 2009: 29). Til 

sammen med EUs beslutning i 2006 om at suspendere forhandlinger på 8 kapitler på grund af 

Tyrkiets fortsatte benægtelse af Republikken Cypern, har den tyrkiske ekstreme nationalisme 

oplevet en markant stigning (Narbone & Tocci, 2009: 33).  

Udsigterne til medlemskab er med den globale finansielle krise og den stigende tyrkiske EU-

skepticisme blevet forværret, idet AKP-regeringen mangler incitament til at overbevise 

befolkningen om EUs nytteværdi (Jensen, 2010). Regeringen føler, at EU leger med Tyrkiet og 

lektor ved Det Europæiske Institut på Bilgi Universitetet i Istanbul, Senem Aydin, mener, at 

regeringen ikke prioriterer EU så højt, som den gjorde tidligere blandt andet fordi den ikke længere 

har brug for EU til at legitimere sig selv i forhold til det gamle system, da partiet nu har bevist, at 

det er udviklingsorienteret og moderne (Jensen, 2010). Tyrkiet møder på trods af sin kandidatstatus 

stadig modstand fra EU-lande, som ønsker et alternativ til fuldt tyrkisk medlemskab. Tyskland og 

Frankrig står i front for gruppen af lande, der ønsker et priviligeret partnerskab til Tyrkiet og EUs 
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udenrigschef, Catherine Ashton, er også begyndt at lufte idéen om et alternativ til medlemskab 

(Nielsen, 2010). 

3.2 Statusrapport 2010
Der er på nuværende tidspunkt åbnet forhandlinger på 13 kapitler, hvoraf et er lukket. Den seneste 

statusrapport fra Kommissionen (2010b) konkluderede, at Tyrkiet fortsat opfylder det politiske 

kriterium i en tilstrækkelig grad. EU hilser de nye forfatningsændringer, der blev vedtaget den 12. 

september 2010, velkommen, som blandt andet skal reformere den dømmende magt, den offentlige 

administration og fundamentale rettigheder. Rapporten melder om fremskridt på flere områder men 

også om mangel på samme. Eksempelvis nævnes, at pressefriheden stadig er begrænset af de mange 

retssager mod journalister og uberettiget pres på medierne, Tyrkiets procedure for afvikling af 

politiske partier skal afstemmes med de europæiske standarder, militæret er stadig ikke under 

parlamentets kontrol i tilstrækkelig grad, korruption er et stort problem, myndighedernes brug af 

vold overfor civile er ikke faldet til et passende niveau, respekt for og beskyttelse af minoriteter og 

kulturelle rettigheder er stadig begrænset af restriktiv lovgivning og den juridiske ramme, der sikrer 

religionsfrihed, skal bringes i overensstemmelse med bestemmelserne fra Den Europæiske 

Menneskerettighedsdomstol. Derudover mangler Tyrkiet endnu at implementere tillægsprotokollen 

til Ankaraaftalen og fjerne alle hindringer for den frie bevægelse af varer.

Statusrapporten fastslog også, at Tyrkiet er en fungerende markedsøkonomi, som vurderes til at 

kunne klare konkurrencepresset i Unionen og at landet er ved at rejse sig efter den økonomiske 

krise. De bilaterale relationer med Grækenland er forbedret til trods for, at Grækenland klager over 

tyrkisk overtrædelse af dets territorium. Kommissonen understreger også nødvendigheden af, at 

Tyrkiet følger op på de forpligtelser, landet har givet unionen med hensyn til Cypern.

3.3 Opsummering af historiske relationer mellem Tyrkiet og EU

Ankaraaftalen trådte i kraft i 1963, og i 1970 underskrev EF og Tyrkiet tillægsprotokollen. I 1982 

blev associations-aftalen suspenderet på grund af forfatningsændringer foretaget af det tyrkiske 

militær, og Grækenlands medlemskabsstatus i 1981 bidrog til en hårdere tone overfor Tyrkiet. 

Tyrkiet søgte om fuldt medlemskab i 1987 og fik en afvisning to år senere. Europa-Kommissionen 
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angav tre årsager som grundlag for beslutningen: EF kunne på daværende tidspunkt ikke optage nye 

medlemmer på grund af oprettelse af det indre marked, den tyrkiske økonomi var for skrøbelig og 

til sidst havde det tyrkiske politiske system for store mangler især på menneskerettighedsområdet. I 

1995 blev toldunionen mellem Tyrkiet og EU vedtaget på trods af Europa-Parlamentets beklagelser 

over overtrædelser af menneskerettighederne. To år senere ved Luxembourg-topmødet måtte Tyrkiet 

se sig forbigået af blandt andet Cypern og 11 andre lande, som deltog i EUs udvidelsesproces. Først 

i 1999 blev landet tilbudt at påbegynde tiltrædelsesforhandlinger og fik status af kandidatland. Den 

nyvundne status satte gang i reformerne i Tyrkiet, men disse var ikke tilstrækkelige, idet 

Kommissionen udsatte beslutningen om at starte optagelsesforhandlinger fra 2002 til 2004. Den 3. 

oktober 2005 påbegyndte Tyrkiet forhandlinger med EU - 18 år efter den første 

medlemskabsansøgning i 1987. I 2006 valgte EU at suspendere forhandlinger på 8 kapitler ud af 35 

på grund af Tyrkiets fortsatte benægtelse af Cypern. Et kapitel er foreløbig blevet lukket.
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KAPITEL 4: EUS OFFICIELLE KRITERIER FOR TYR-
KISK MEDLEMSKAB

4.0 Introduktion

Tyrkiet er det mest omdiskuterede kandidatland nogensinde og har som intet andet medlemsland 

delt vandene i EU. Den tidlligere franske præsident, Giscard d’Estaing, mener, at et tyrkisk 

medlemskab vil føre til EUs endeligt, hvorimod Joschka Fischer, som er tidligere tysk 

viceministerpræsident og udenrigsminister, mener, at EU har behov for Tyrkiet for at kunne tackle 

fremtidige udfordringer (Sørensen & Boel, 2005: 249). Den intense og følelsesladede debat om 

Tyrkiets medlemskab har ført til teorier omkring EUs objektive behandling af Tyrkiets ansøgning 

eller rettere sagt mangel på samme.

Uffe Østergård tvivler på, at optagelsen af Tyrkiet i EU nogensinde har haft realistiske udsigter 

(2000: 79). EUs kritik af de forskellige Tyrkiske forhold er ifølge Østergård begrundet, men 

problemet opstår, når man sammenligner EUs anbefalinger på baggrund af økonomisk og 

demokratisk ustabilitet. I vurderingen af Grækenlands og Portugals egnethed som medlemmer, 

konkluderede Kommissionen, at landenes respektive tilbagestående karakter nødvendiggjorde en 

hurtig integration i Fællesskabet. Da Kommissionen brugte samme formulering om Tyrkiets 

tilstand, var konklusionen derimod modsat, og Østergård henviser derfor til, at årsagen til EUs 

modvilje mod Tyrkisk medlemskab nærmere er den erkendte forestilling om, at tyrkerne ikke hører 

hjemme i Europa (Østergård, 2000: 79). Tyrkiet er jf. Østergård ikke mindre europæisk end de 

andre efterfølgerstater af Osmannerriget på Balkan som Grækenland, Jugoslavien, Bulgarien, 

Rumænien, Albanien og Bulgarien (Østergård, 2000: 97). “Og når grækere og russere med god 

grund regnes med til den europæiske civilisation, bør det også gælde tyrkerne. Det eneste der skiller 

dem ud, er religionen islam”  (Østergård, 2000: 103). Harun Arikan deler Østergårds skepticisme og 

hævder, at EU har fulgt en slags inddæmnings-strategi og derved forsøgt at forlænge samarbejdet 

med Tyrkiet blandt andet af sikkerhedsmæssige årsager, men uden at give landet det eftertragtede 

fulde medlemsskab (Jung, 2005: 6).

Ifølge Meltem Müftüler-Bac (2000) kan EUs argumenter mod tyrkisk medlemskab inddeles i fire 

hovedpunkter: 1. Økonomiske faktorer. 2. Det kurdiske spørgsmål. 3. Tyrkisk demokrati og 

menneskerettigheder og 4. Det græske veto og Cypern-problemet. Denne opdeling bakkes op af 
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Kommissionsformand José Manuel Barrosos tale i Ankara den 10. april 2008 (Barroso, 2008). 

Nedenfor vil hvert punkt blive uddybet yderligere.

4.1 Det økonomiske argument
I 1989 modtog Tyrkiet svar på sin ansøgning om optagelse i EF og Kommissionen skrev, at Tyrkiets 

generelle udviklingstrin ligger væsentligt under det europæiske gennemsnit, hvilket ifølge 

Kommissionen betyder, at Tyrkiet på mellemlang sigt ikke vil kunne klare de tilpasningsproblemer 

et medlemskab vil medføre (Østergård, 2000: 78). I dag er Tyrkiet dog som nævnt ovenfor en 

fungerende markedsøkonomi, som Kommissionen vurderer er fuldt egnet til at klare 

konkurrencepresset i unionen.

Tyrkiet gennemgik i 2001 den største økonomiske krise i 50 år. Bankverdenen kollapsede, 

virksomheder gik ned på stribe og arbejdsløsheden steg kraftigt. Den Internationale Valutafond 

(IMF) besluttede som konsekvens at gøre Tyrkiet til deres største programsamarbejdsland 

nogensinde. I dag anses krisen ikke som værende udelukkende negativ, da den fremmede flere 

strukturelle reformer såsom kraftig nedskæring af statssubsidier til landbruget, som ellers ville have 

været vanskelige at gennemføre (Sørensen & Boel, 2005: 265). 

Tabel 1: Sammenligning af økonomiske nøgletal*

Vækstrate (%) Arbejdsløshed (%) KKP af BNP (%)**

Euro-zonen 1,7 9,5 0,8092

Tyrkiet 8,9 11,9 0,9902

Frankrig 1,4 9,3 0,8809

Tyskland 3,5 7,1 0,8136

Storbritannien 1,3 7,8 0,6515

* Alle data fra 2010; ** Købekraftsparitet af BNP med USA som indeks 1.                                   

Kilde: OECD

Tyrkiets sunde makroøkonomiske politik og indførelse af reformer gennem det sidste årti, har, 

ifølge IMF, forårsaget at Tyrkiet kunne møde den globale finansielle krise i en stærkere position end 
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mange andre europæiske lande under udvikling (IMF, 2010). Tyrkerne sigter mod at være den 10. 

største økonomi i 2023, hvilket er samme år som republikken fylder 100 år (“Turkey to become 

10th largest economy by 2023”, 2011). Hvis Tyrkiet fortsætter med den samme høje vækstrate som 

hidtil, er målet ikke uopnåeligt. Ifølge IMF var Tyrkiet for fem år siden verdens 26. største økonomi 

og i dag ligger landet på plads nr. 17. Se Tabel 1 for sammenligning af økonomiske nøgletal. 

De økonomiske krav fra EU til nye medlemmer kaldes konvergenskriterierne og står beskrevet i 

Lissabontraktatens artikel 140 TEUF, derudover er de yderligere defineret i Protokol om 

konvergenskriterierne. Der er i alt 5 økonomiske krav, som Tyrkiet og andre kandidatlande skal 

opfylde før et medlemskab kan træde i kraft og landet kan indtræde i eurosamarbejdet.

‣ Krav om prisstabilitet: Medlemsstaten skal have en holdbar prisudvikling og en gennemsnitlig 

inflationstakt, derfor må inflationstakten ikke overstige inflationstakten i de tre medlemslande, der i 

undersøgelsens et-årige periode har haft den laveste inflation, med mere end 1,5 procentpoint. 

‣ Krav om holdbare offentlige finanser: Det offentlige underskud må hos medlemslande ikke 

overstige 3 procent af bruttonationalproduktet. En overskridelse kan kun accepteres hvis 

underskuddet er reduceret væsentligt og vedvarende og til et niveau, som ligger tæt på de 3 procent. 

I følge Eurostat lå kun en håndfuld af medlemstaterne under grænsen på 3 procent i 2009.

‣ Krav til den offentlige gæld: Medlemslandets offentlige gæld må ved finansårets afslutning ikke 

overstige 60 procent af bruttonationalproduktet, medmindre gælden er blevet betydelig reduceret og 

nærmer sig grænsen på 60 procent.

‣ Krav om deltagelse i valutakursmekanismen: Medlemslandet skal de seneste 2 år have deltaget i 

det europæiske monetære systems valutakursmekanisme (ERM ll) uden alvorlige udsving og må 

under ingen omstændigheder have devalueret sin valuta på eget initiativ i samme periode.

‣ Krav til den langsigtede rentesats: De nominelle langsigtede rentesatser må ikke overstige de 

tilsvarende rentesatser i de tre medlemslande, der har haft de bedste resultater med hensyn til 

prisstabilitet med mere end 2 procentpoint.
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Tabel 2: Udvalgte landes opfyldelse af konvergenskriterierne

Offentlig 

underskud       

(% af BNP)

Offentlig gæld 

(procentvis andel 

af BNP)

Langsigtede 
rentesatser (%)

Inflation 

(Forbruger-

prisstigning i %)
Eurozonen
EU-27
Grækenland
Danmark
Frankrig 
Tyskland
Polen
Tyrkiet

6,3 79,2 4,13 0,3
6,8 74,0 3,82 1,0

11,1 126,8 5,17 1,3
2,7 41,4 3,59 1,1
5,3 78,1 3,65 0,1
3,0 73,4 3,22 0,2
7,2 50,9 6,12 4,0
6,7 45,4 Ikke oplyst 6,3

Kilde: Eurostat 2009

Som det fremgår af Tabel 2 opfylder Tyrkiet ikke kriteriet om prisstabilitet, da inflationen i landet 

langt overstiger de tre lande med den laveste inflation med mere en 1,5 procentpoint. I 2009 var den 
procentvise andel af det offentlige underskud i Tyrkiet på 6,7 procent og dermed betydeligt højere 

end den officielle grænse på 3 procent, men som det fremgår af tabellen ligger Tyrkiet under EU-
gennemsnittet. Landet opfylder til gengæld det tredje konvergenskriterium, da andelen af den 

offentlige gæld ikke overstiger 60 procent af BNP, hvilket hverken er tilfældet for EU-
gennemsnittet eller gennemsnittet for Eurozonen. Tyrkiet havde i 2001 en offentlig gæld på over 70 

procent af bruttonationalproduktet, men havde succes med at bringe gælden ned til unden 40 
procent i midten af 2008 (Progressreport 2010: 40). Tyrkiet deltager endnu ikke i ERM ll (EU-

Oplysningen 20101), og landet har dermed ikke et udsvingsbånd i forhold til euroen, som den 
tyrkiske lira ikke må overskride. Da Tyrkiet er et muslimsk land, er det ikke tilladt for banker at 

opkræve renter eller for borgerne at betale renter (Von Sperling, 2006), og der findes derfor ingen 
data om opfyldelse af det femte konvergenskriterium.

Det antages, at op mod halvdelen af den tyrkiske økonomi ikke indgår i de officielle statistikker. 

Det betyder i praksis, at hvis man medregner de mange dollars, der ligger gemt i madrasser rundt 
om i landet, er landet langt rigere, end hvad målingerne siger. På trods af de positive aspekter ved et 

større marked end antaget, påvirker ugennemsigtighed, korruption og bureaukrati udenlandske 
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investeringer i en negativ retning (Sørensen & Boel, 2005: 266). Tyrkiet er i dag nummer 56 i det 

internationale korruptionsindeks2, hvor Danmark deler en førsteplads med New Zealand og Japan. 

Landet har tidligere ligget længere nede på skalaen og er langt fra det dårligste placerede land i EU. 

Grækenland indtager plads 78 og Italien, som er blandt de ældste medlemslande i EU, ligger på 

plads 67.

4.2 Det kurdiske spørgsmål

Der lever omtrent 15 millioner kurdere i Tyrkiet og de bor hovedsaglig i den sydøstlige ende af 

landet, som grænser op til de kurdiske områder i Irak, Syrien og Iran.  Samfundstrukturen i disse 

områder er tilbagestående, nærmest feudal, og klanledere besidder mange steder stadig den politiske 

og moralske autoritet. Kurderne taler ikke kun ét sprog og deler heller ikke samme religion, om end 

flertallet af kurdere er sunni-muslimer. Befolkningstallet er stigende i de kurdiske områder på trods 

af, at fødselsraten i den øvrige del af landet er faldende og på højde med europæiske standarder 

(Sørensen & Boel, 2005: 156). Kurderne har aldrig haft deres egen stat og bevidstheden om dette er 

sandsynligvis kernen i deres fælles identitet, hvis man kan tale om en sådan, da de ikke deler mange 

kulturelle fællestræk på trods af, at de ofte fremstilles som havende sådanne i vestlige medier 

(Sørensen & Boel, 2005: 158). 

Figur 2: Fordelingen af kurdere i Tyrkiet og nabolandene (www.genocide.org)
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Flere af Tyrkiets problemer med menneskerettigheder og ytringsfrihed hænger sammen med det 

kurdiske spørgsmål, og derfor kan en løsning på det kurdiske problem føre til en løsning på mange 

andre problemer samtidig. Det tyrkiske statsapparat bidrog til en udvidelse af kurdernes kulturelle 

rettigheder med den tredje reformpakke i 2002 og første skridt er dermed taget mod en ændring af 

den tyrkiske enhedskulturopfattelse, hvor minoriteter anses som en trussel mod nationen (Sørensen 

& Boel, 2005: 167). Baggrunden for denne opfattelse stammer fra Osmannerriget, hvor det kun var 

ikke-muslimske grupper, som blev betragtet som minoriteter og med Atatürks inkluderende 

nationsopfattelse, hvor alle muslimer indenfor landets grænser, blev antaget som tyrkiske 

statsborgere, gik denne tradition hånd i hånd med tankerne bag opbyggelsen af en enhedsnation 

(Sørensen & Boel, 2005: 159). De fleste tyrkiske skolebørn deltager stadig i en ugentlig 

flagceremoni, hvor de i kor citerer Atatürks ord “Lykkelig være den, der kalder sig 

tyrker” (Economist, den 23. oktober 2010).

Med de europæiske magters intervention i Osmannerriget frisk i hukommelsen, ønskede Tyrkiet at 

begrænse minoritetsbegrebet mest muligt for ikke at give andre lande en mulighed for at legitimere 

et indgreb i landet for at hjælpe en minoritetsgruppe (Sørensen & Boel, 2005: 160). Ethvert forsøg 

på at ytre tilhørsforhold til andet end den tyrkiske nation blev derfor anset som landsforræderi og 

straffet derefter. Det blev forbudt at tale om kurderne og selv kurderne sprog blev forbudt (Mango, 

2004: 236). I denne assimileringsproces blev mange kurdere deporteret til andre steder i landet og 

provinsen Konya midt i Tyrkiet var det største modtagerområde (Sørensen & Boel, 2005: 160).

De første kurdiske oprør begyndte i 1920’erne og varede op gennem 1930’erne. Kurderne kæmpede 

i disse år for at bevare deres traditionelle samfundsstruktur og anså Atatürks modernisering og ikke 

mindst sekularisering af landet som en modsætning til deres normer og traditioner (Sørensen & 

Boel, 2005: 161). Ifølge Andrew Mango (2004: 235) har det kurdiske samfund altid haft problemer 

med voldelige udbrud og selvom de fleste kurdere blot ønsker en vej ud af fattigdommen, er 

procentdelen af fanatikere større i de kurdiske områder end i resten af landet. Militærets reaktion på 

oprørerne var hård og omkring 1938 lykkedes det at få slået opstanden ned for en længere periode 

(Mango, 2004: 236). Først omkring 1960, efter vedtagelsen af den nye forfatning, fandt kurderne 

igen sammen om et oprør og krævede anerkendelse af den kurdiske kultur. Med deres nyfundne 

rettigheder dannede de bevægelser og partier, men mange blev dog hurtigt lukket igen på grund af 

udtalelser om undertrykkelse af det kurdiske folk (Sørensen & Boel, 2005: 161). Det er endnu ikke 

lykkedes et kurdisk parti at komme over spærregrænsen på 10 procent i parlamentet.
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Det til dato mest radikale parti, PKK, blev formelt stiftet i 1978 og havde som grundlæggende 

tanke, at væbnet kamp kunne være nødvendig for at komme af med de eksisterende 

samfundsstrukturer. Forfatningen fra 1982 gjorde kløften mellem de kurdiske separatister og den 

tyrkiske stat endnu større, idet den erklærede, at den tyrkiske stat er en udelelig enhed, og enhver 

handling, der kunne udfordre denne enhed, måtte slås ned. Det kurdiske sprog blev som konsekvens 

forbudt både som tale- og skriftsprog og endda ordet kurder blev forbudt, hvilket gjorde det 

usædvanligt svært for alle interessenter at få det kurdiske spørgsmål på den politiske dagsorden 

(Sørensen & Boel, 2005: 161). Præsident Özal løsnede lovgivningen igen i starten af 1990’erne, og 

kurdisk blev lovligt, men stadig med betydelige restriktioner for sprogets brug. Det var disse 

restriktioner, der i samme årti førte til fængslingen af parlamentsmedlemmet Leyla Zana, som havde 

ytret sin overbevisning på kurdisk i det tyrkiske parlament (Economist, 23. november 2010).

PKKs betydning for konflikten mellem den tyrkiske stat og kurderne kræver en mere detaljeret 

redegørelse end denne afhandling kan rumme, og en forkortelse af sagen sandsynliggør en risiko for 

forenkling, som vil være til mere skade end gavn. Visse informationer er dog nødvendige for at 

forstå, hvorfor en løsning på konflikten ikke er nærliggende for begge parter.

Under borgerkrigen mellem PKK og den tyrkiske stat, som varede fra 1984 til 1999 døde omkring 

35.000 mennesker, hvoraf de fleste var kurdere. Mere end 3.000 landsbyer blev  brændt ned og flere 

end 2 millioner3 kurdere mistede deres hjem. PKK beskylder staten for at stå bag nedbrændingerne 

og staten beskylder PKK for at have brændt byerne som straf for manglende samarbejdsvilje blandt 

beboerne i byerne (Sørensen & Boel, 2005: 164). PKKs leder, Abdullah Öcalan, holdt sig i mange 

år skjult i Syrien, men blev i 1999 fanget i Kenya og blev efter en kort retssag dømt til døden. 

Konflikten mellem PKK og den tyrkiske stat er formindsket betydeligt efter Öcalan på tv tog 

afstand fra de mange terrorhandlinger PKK har stået i spidsen for (Hansen, 2003: 71). Siden 2004 

har der dog været flere væbnede konflikter, blandt andet fordi PKK ikke længere har kunnet finde ly 

i Syrien og er blevet tvunget over grænsen til Tyrkiet. Dertil kommer også det tyrkiske militærs 

optrapning af deres indsats i forsøget på at tilintetgøre PKK-lommerne (Sørensen & Boel, 2005: 

166). Der er jævnligt kampe mellem militæret og PKK, som kræver ofre fra begge sider af 

konflikten (The Economist, 24. juli 2010). Det sidste voldomme sammenstød fandt sted i 

Diyarbakır den 14. juli 2011, hvor 13 tyrkiske soldater blev dræbt (“Ankara alarmed as 13 troops 

killed in attack, 2011).
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PKK kom i 2002 på EUs liste over terrororganisationer, hvilket medfører indefrysning af 

organisationens finansielle midler på europæiske bankkonti. Organisationen har for en kort periode 

været taget af listen efter EF-Domstolen i 2008 ikke fandt tilstrækkelige beviser for at holde 

organisationen på listen (Politiken 3. april 2008), men PKK står igen på listen, som den ser ud i 

skrivende stund.

I dag ønsker de færreste kurdere i Tyrkiet et selvstændigt Kurdistan, de drømmer derimod om 

Tyrkisk EU-medlemskab for ad den vej at opnå bedre levevilkår for deres folk (Sørensen & Boel, 

2005: 172). Der er dog en kerne, som stadig kæmper for et uafhængigt Kurdistan og mange af dem 

bor i Vesteuropa, hvor andelen af rabiate kurdere er betragtelig større end i Tyrkiet (Sørensen & 

Boel, 2005: 172). Gennem 1980’erne støttede mange venstreorienterede europæiske bevægelser den 

kurdiske nationalistiske fløj gennem indsamlinger og solidaritetsarbejde og ifølge Sørensen og Boel 

(2005: 172) har denne ukritiske tilgang sandsynligvis bidraget til at fordreje verdensbilledet hos 

mange europæiske kurdere og medført en mere yderliggående nationalistisk tilgang. Den kurdiske 

nationalisme er i følge Mango ikke kun et udtryk for begrænsede minoritetsrettigheder men også en 

reaktion på den stereotypisering, der stadig foregår i de store tyrkiske byer. På grund af den 

kurdiske mafia, som udnytter grænselandet i det østlige Tyrkiet, er kurderne berygtet for at bringe 

kriminalitet til byerne og dermed destomere uønskede blandt den tyrkiske befolkning (Mango, 

2004: 237).

Sørensen og Boel hævder, at “Perspektivet om EU-medlemskab er den afgørende variabel, der har 

forandret ligningen i forhold til det kurdiske spørgsmål”  (2005: 167). Den tyrkiske elite har 

langsomt indset, at den ikke kommer udenom det kurdiske spørgsmål, hvis den ønsker tyrkisk EU-

medlemskab. Efter Tyrkiet fik kandidatstatus i 1999 har landet igangsat en omfattende 

reformproces, og i 2002 fik kurderne oprejsning, da den tredje reformpakke blev vedtaget. Udover 

at afskaffe dødstraffen gav pakken kurderne flere kulturelle rettigheder, som blandt andet medførte 

oprettelsen af en kurdisk tv-kanal, og første spadestik er dermed taget på vej mod en ændring af den 

tyrkiske enhedsopfattelse (Sørensen & Boel, 2005: 167). Erdogans regering lancerede i midten af 

2009 et nyt initiativ kaldet Den kurdiske åbning, som senere blev omdøbt til Den demokratiske 

åbning. Initiativet ledte til åbningen af den første 24-timers statsejede tv-kanal, som udelukkende 

sender programmer på kurdisk. Samme år fik flere afvæbnede PKK soldater tildelt benådning, og de 

kunne vende tilbage til Tyrkiet fra deres tilflugtssted i Irak. Hjemvendelsen gav dog bagslag for den 

tyrkiske regering, da de uniformerede soldater valgte at gå i parade gennem Diyarbakir, også kaldet 
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kurdernes hovedstad, og regeringen afslog at lade flere soldater benåde, hvilket førte til nye kampe 

indledt af PKK (Economist, 23. oktober 2010). 

4.3 Krænkelse af menneskerettighederne og det tyrkiske demokrati
“En forudsætning for forbedringer af menneskerettighederne er en erkendelse af, at sådanne 

overhovedet eksisterer og bør respekteres.”

(Sørensen & Boel, 2005: 198).

For 10 år siden var det umuligt at få en tyrkisk regering til at erkende landets problemer med 

menneskerettigheder og minoritetsbeskyttelse. I dag udtaler præsident Gül, at Tyrkiets største 

problem er det kurdiske spørgsmål: “Kald det terrorisme, kald det sydøst, kald det det kurdiske 

problem: Det er Tyrkiets største problem. Det skal løses....vi må ikke gå glip af denne 

mulighed”  (Præsident Gül i maj 2009 citeret i Human Rights watch, 2010 og oversat fra engelsk af 

undertegnede). Tyrkiets problemer med menneskerettigheder hænger i høj grad sammen med det 

kurdiske spørgsmål, idet frygten for separatisme har ført til groteske fængselstraffe og tortur mod 

dem, som ifølge staten truer enhedsnationen (Sørensen & Boel, 2005: 155). Selv om Tyrkiet er 

kommet langt siden optagelsesforhandlingerne startede i 1999, er der et stykke vej endnu, før de når 

de internationale standarder, som EU kræver. Efter de omfattende reformer landet de seneste 10 år 

har været igennem, er det nu implementeringen af den ny lovgivning, der halter, og Sørensen og 

Boel (2005: 199) understreger betydningen af den erkendelsesproces landet har gennemgået og 

mener endda, at den er vigtigere end de konkrete fremskridt.

Tyrkiet har indledt en demokratiseringsproces, som ifølge Sørensen og Boel (2005: 198) ikke kun 

skal måles ved antallet af gennemførte reformer og ændrede paragraffer, men også ved ændringen 

af den nationale identitet. Debatten i Tyrkiet har nået nye højder idet emner, som før var tabubelagt, 

i dag diskuteres på lige fod med alt andet. Ytringsfriheden bliver dog i praksis stadig begrænset af 

de mange retssager mod journalister (Europa-Kommissionen, 2010a: 1). I øjeblikket sidder 152 

personer, heriblandt 6 folkevalgte borgmestre, på anklagebænken i den østlige by Diyarbakir for at 

have forbindelser til PKK og er anklaget for at have overtrådt antiterrorloven. Alle de anklagede har 

siddet fængslet siden 2009. Selvom antiterrorloven sidst blev ændret i 2006, er den stadig så bredt 

formuleret, at det er muligt at fortolke den relativt frit og den bruges i følge Human Rights Watch til 
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at holde ellers legitime politiske aktiviter under kontrol og derfor er loven ikke forenelig med 

menneskerettighedsgarantier (Human Rights Watch, 2011). Tyrkiet har som konsekvens af de 

mange retsforfølgelser mod journalister og politikere taget endnu et par spring ned ad 

pressefrihedslisten hos organisationen Journalister uden Grænser, og landet befinder sig nu som 

nummer 138 ud af 178 lande (Reporter without borders, 2010). Barroso understreger i sin tale i 

Ankara den 10. april 2008 også vigtigheden af forbedrede forhold for ytringsfriheden i Tyrkiet og 

kalder ytringsfriheden for essentiel for et fungerende demokrati (Barroso, 2008).

Tyrkerne stemte i september 2010 “ja”  til en omfattende forfatningsændring, som blandt andet skal 

forbedre menneskerettighederne i landet. EU hilser ændringerne velkomne, men understreger 

samtidig vigtigheden af at få dem ført ud i livet med en samlet befolkning bag. Afstemningen 

afspejler nemlig den splittelse, landet befinder sig i for tiden, hvor den sekulære befolkning i Izmir 

og Istanbul stemte “nej”, lagde de trofaste AKP-vælgere fra den østlige del af landet deres stemmer 

i “ja”-skålen. Forfatningsændringerne fjerner noget af militærets magt og overgiver den til 

regeringen, hvilket skræmmer de vestligt-orienterede sekulære, også kaldet kemalister, da militæret 

gennem Tyrkiets historie har fungeret som garant for den sekulære vestlige kurs (Nielsen, 2010).

Sidste gang militæret demonstrerede sin rolle som sekularismens beskytter var i forbindelse med 

præsidentvalget i 2007. AKP valgte den dengang siddende udenrigsminister, Abdullah Gül, som 

deres kandidat og på grund af AKPs islamiske profil følte oppositionen og militæret, at den 

sekulære stat var i fare. Oppositionen boycottede den første afstemningsrunde, hvilket førte til en 

sejr for Gül men med mindre end to tredjedele af stemmerne. Oppositionen kunne således kræve 

valget annulleret af Forfatningsdomstolen. Militæret tilkendegav sin holdning over en forestående 

islamisk præsident ved at offentliggøre en advarsel på en militær hjemmeside, og ikke længe efter 

blev valget fundet ugyldigt af Forfatningsdomstolen (Morelli and Migdalovitz, 2011:53). Abdullah 

Gül blev dog senere på året valgt som præsident, idet AKP besluttede at afholde valg til 

parlamentet, hvor partiet opnåede flere pladser og dermed egenhændigt kunne stemme Gül ind på 

præsidentposten. Efter valget  den 12. juni 2011 har AKP stadig flertal i parlamentet, men dog ikke 

nok at foretage forfatningsændringer uden støtte fra oppositionen. Forfatningen, som blev skrevet 

under militær ledelse i 1980’erne trænger til en opdatering især på menneskerettighedsområdet og 

med hensyn til ytringsfrihed, hvilket er blevet stærkt påpeget af Europarådet og EU. Derudover er 

valgssystemet særdeles gammeldags med en spærregrænse på 10 procent. Med 327 mandater 

mangler AKP kun 3 mandater for at kunne foretage forfatningsændringer egenrådigt, og det glæder 
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dem, som frygtede, at AKPs magt ville blive for stor efter valget (Ellemann, 2011). Nogle politiske 

kommentatorer har dog spået, at Erdogan allerede vil udskrive valg igen i 2012 for at komme over 

330 mandater i parlamentet (Redder, 2011).

4.4 Cypern-problemet og det græske veto

4.4.1 Cypern

ifølge Barroso er Tyrkiets manglende implementering af tillægsprotokollen til Ankaraaftalen i dag 

den største eksterne forhindring for væsentlige fremskridt i Tyrkiets optagelsesforhandlinger 

(Barroso, 2008: 5).  Da det op gennem 1950’erne stod klart, at Storbritannien ville opgive deres 

koloniherredømme over Cypern, forsøgte Tyrkiet at indlemme øen i sit territorium, fordi landet følte 

sig som den retmæssige arvtager til øen efter Osmannerriget. Men da græsk-cyprioterne ønskede 

sammenslutning med Grækenland, lod det sig ikke gøre. Helt op til 1950’erne var der tale om to 

religioner på øen, Islam og den ortodokse kristendom, der levede fredeligt side om side og ikke to 

adskilte folk. Det var først, da Storbritannien blev svækket som besættelsesmagt, at adskillelsen 

forekom (Østergård, 2000: 98). En endelig aftale mellem Tyrkiet, Storbritannien og Grækenland lå 

klar i 1959 og præsenterede dannelsen af republikken Cypern og en regering med repræsentanter fra 

begge sider. Få år senere følte tyrk-cyprioterne sig diskrimineret af en, ifølge tyrk-cyprioterne, 

græsk-positiv forfatningsændring og det kom til voldelige sammenstød. Den tyrkiske regering i 

Ankara forsøgte at opnå international opbakning for en intervention, men måtte erkende at forsøget 

var forgæves (Sørensen & Boel, 2005: 61).

Ti år senere var der efter militærkuppet i Grækenland kommet en militærjunta til magten, som 

opfordrede græsk-cyprioterne til at erstatte Cyperns præsident, ærkebiskop Makarios, med Nicos 

Samson. For tyrkerne var dette et klart signal om, at grækerne var ved at indlemme Cypern i 

Grækenland og den tyrkiske premierminister, Bülent Ecevit, handlede resolut i 1974 og gav ordre til 

en intervention på Cypern. Ecevit var ved interventionen leder af Folkets Republikanske Parti 

(CHP). Han var på samme tid nationalist og republikaner og ønskede med interventionen at redde 

den tyrkiske befolkning på øen fra at blive indlemmet i Grækenland (Østergård, 2000: 97). Til trods 

for gentagne forsøg fra EUs og FNs side er øen fortsat delt i to. Det internationale samfund 

anerkender ikke Nordcypern (TRNC - Turkish Republic of Northern Cyprus) og Tyrkiet anerkender 

tillige ikke regeringen for Sydøen. I 2004 blev Cypern optaget i EU, og officielt er hele øen 

TYRKIET - EUS SYGE MAND

39



medlem, fordi verdenssamfundet ikke anerkender opdelingen af øen, men reelt er det kun Sydøen, 

da der ikke bliver indført EU-lovgivning i den nordlige del (Mango, 2005: 24). 

Figur 3: Kort over Cypern

Republikken Cypern (Sydcypern) og det 

tyrkiske Nordcypern (TRNC).

Ifølge Jesper Sørensen og Erik Boel er en løsning på Cypern besværliggjort af de to parters 

modstridende ønsker (2005: 275). Græsk-cyprioterne ønsker en stærk central-regering på øen, hvor 

partnerne er proportionelt repræsenteret, hvorimod tyrk-cyprioterne ønsker en fælles regering med 

svage beføjelser i en konføderation og lige repræsentation i regeringen. Erdoğan lagde i 2003 et 

stort pres på den daværende leder af det nordcypriotiske samfund, Rauf Denkas, for at tvinge ham 

til at anlægge en mere kompromisvillig holdning. Ved valget på Nordcypern i december 2003 blev 

Denkas ikke genvalgt, i stedet modtog Mehmet Ali Talat et flertal og kunne med sin mere fleksible 

tilgang og ønske om EU-medlemskab danne regering. Efter syv år som leder måtte Talat dog vige 

pladsen for den betydeligt mere nationalistiske Dervis Eroglu, som vandt valget i april 2010 med 50 

procent af stemmerne. Analytikere spår, at ændringen i lederskab vil få negative implikationer for 

muligheden for at genforene Cypern og dermed for Tyrkiets drømme om EU-medlemskab (BBC 

News, 18. april 2010). 

FNs forhenværende generalsekretær, Kofi Annan, fremlagde i marts 2004 en fredsplan om 

oprettelse af en cypriotisk føderation bestående af to delstater med en høj grad af selvstyre. Ved 

afstemningen stemte 75 procent af græsk-cyprioterne imod planen og 65 procent af tyrk-cyprioterne 

stemte for. Planen blev som konsekvens forkastet, hvilket resulterede i en række skarpe udfald fra 

europæiske ledere (Sørensen & Boel, 2005: 276). Ved at støtte Annan-planen sendte regeringen i 

Ankara et klart signal til EU om sin vilje til at forhandle, og Cypern-problemet kunne derved ikke 

blive afgørende i en blokering af  optagelsesforhandlingerne (Sørensen & Boel, 2005: 276). I 
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februar 2008 vandt den kommunistiske Dimitris Christofias valget på den græske side af øen. I 

modsætning til sin forgænger bliver Christofias karakteriseret som værende mere imødekommende 

overfor tyrk-cyprioterne, og valget vakte glæde på den tyrkiske side af øen, som fik fornyet håb om 

en snarlig løsning på konflikten (Hürriyet Daily News, den 26. februar 2008).

Efter at have sikret sig medlemskab i 2004 har græsk-cyprioterne ikke længere nogen reel interesse 

eller villighed til at indgå en aftale, der vil kræve væsentlige indrømmelser fra deres side. 

Regeringspartiet i Ankara, AKP, ønsker tilsyneladende oprigtigt en løsning, men græsk-cyprioterne 

er nødt til at vise sig kompromisvillige før en løsning kan komme på tale (Sørensen & Boel, 2005: 

277). I skrivende stund foregår der forhandlinger mellem de to parter i FN-regi i håb om at undgå 

endnu en dødvande-situation, som det skete efter forkastelsen af Annan-planen i 2004.  

Kommissionen roste i 2008 parterne for at blive enige om at fjerne barrikaderne fra den centrale 

gade Ledra Street i hovedstaden Nicosia, og anser åbningen af gaden som en symbolsk handling af 

stor værdi (Europa-Kommissionen, 2008). Eroglu og den græsk-cypriotiske præsident, Christofias, 

har mødtes 18 gange siden maj 2010 og FNs generalsekretær, Ban Ki-moon, bad i november 

parterne om at sætte forhandlingstempoet op. (Hürriyet Daily News, 6. januar 2011). Efter et møde 

mellem parterne i Geneve i juli 2011 er Ban Ki-moon fortrøstningsfuld, og mener at 

Cypernforhandlingerne nærmer sig en afslutning. Næste møde finder sted i oktober, og her 

forventes parterne at være nået til enighed om alle centrale punkter (Cyperns Ambassade 

København, 2011). Erdogan har dog i en tale i Nordcypern den 20. juli 2011 erklæret, at hvis øen 

ikke er samlet inden udgangen af dette år, må den forblive delt. Cypern overtager EU-

formandskabet i juli 2012, og Erdogan understreger nødvendigheden af en aftale inden da (Özerkan, 

2011.    

4.4.2 Grækenland

Det moderne Grækenland blev skabt i en kamp imod det Osmanniske rige, og meget af mistilliden 

mellem de to lande stammer fra nedgøringer og stereotypiske fortællinger med rødder i denne 

kamp. Da Atatürk indtog byen Smyrna (i dag Izmir) i 1922 efter at have besejret grækerne, startede 

den massive folkeforflytning af henholdsvis to millioner ortodokse eller grækere fra Tyrkiet til 

Grækenland og cirka 700.000 muslimer eller tyrkere den anden vej (Østergård, 2000: 95). Forløbet 

var langt fra ublodigt og ikke mindst langt fra glemt den dag i dag. De to største knaster i forholdet 

mellem Grækenland og Tyrkiet i dag er baseret på geografi og omhandler afgrænsningen af sø- og 

luftterritoriet samt kontinentalsoklen i Det Ægæiske Hav. Derudover mener Tyrkiet, at Grækenland 
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diskriminerer det tyrkiske mindretal i Grækenland ved at kalde dem “muslimer”  (Sørensen & Boel, 

2005: 245). Konflikten bliver yderligere besværliggjort af det græske EU-medlemskab, da Tyrkiet 

sår tvivl om EUs rolle som en uafhængig aktør.

Generelt bruger EU-medlemmerne udvidelsesprocesserne til at fremme deres egne interesser eller 

til at eksportere deres hjemlige problemer, og Cypern repræsenterer en politisk interesse for 

Grækenland. (Suvarierol, 2003: 62). Inden toldunionen mellem Tyrkiet og EU kunne træde i kraft, 

blokerede Grækenland i flere måneder for en aftale under forhandlingerne. Som kompensation for 

Tyrkiets tabte toldindtægter, indvilligede EU i at støtte Tyrkiet med 375 millioner ECU og låne 

landet 750 millioner ECU fra den Europæiske Investeringsbank. Grækenland har dog siden 

tolduniones ikrafttrædelse blokeret for både udbetaling af støtte og lån (Østergård, 2000: 79). 

Sørensen og Boel mener, at Grækenland har udnyttet Cypern-konflikten til sin fordel med henblik 

på at få EU til at acceptere den græske dagsorden og holde Tyrkiet ude af fællesskabet. Selvom det 

sjældent siges højt i EU-regi, er en løsning på Cypern-problemet blevet et reelt kriterium for tyrkisk 

medlemskab og problemet har dermed flyttet sig fra at være et rent græsk-tyrkisk problem til at 

være et EU-tyrkisk problem (Sørensen & Boel, 2005: 277). Historisk set har EU ikke tradition for at 

støtte Grækenland i konflikterne med nabostaterne på Balkan, hvis man tager konflikten omkring 

Makedoniens valg af navn og symbolik som eksempel (Østergård, 2000: 76), men en løsning på det 

problematiske forhold til Grækenland er alligevel i dag blevet en forudsætning for tyrkisk 

medlemskab (Sørensen & Boel, 2005: 246).

4.5 Opsummering af EUs officielle kriterier for tyrkisk medlemskab
EUs argumenter imod Tyrkiets optagelse i EU kan opdeles i fire hovedpunkter: 1. økonomi. 2. Det 

kurdiske spørgsmål. 3. Demokrati og menneskerettigheder. 4. Grækenland og Cypern. 

Tyrkiets er i dag den 17. største økonomi i verden og sigter mod at blive den 10. største i år 2023. 

Vækstraterne gennem de sidste år viser, at dette ikke er et uopnåeligt mål. IMF påpeger, at Tyrkiets 

sunde og stabile makroøkonomiske politik gennem det sidste årti har formået at lede Tyrkiet 

gennem den økonomiske krise i en stærkere position end de fleste andre europæiske lande under 

udvikling. Kommissionen vurderer endvidere, at Tyrkiet er en fungerende markedsøkonomi, som er 

fuldt egnet til at klare konkurrencepresset i unionen.
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Der bor cirka 15 millioner kurdere i Tyrkiet og på trods af forestillinger herom, deler de forskellige 

grupper ikke mange kulturelle fællestræk, og tilhører heller ikke samme gren af Islam. Tyrkiet har 

siden republikkens fødsel forsøgt at undertrykke minoriteter for at bevare enhedsnationen, hvilket 

blandt andet har resulteret i borgerkrigslignende forhold i den sydøstlige del af Anatolien gennem 

1980’erne. Omkring 35.000 mennesker blev dræbt, heraf de fleste kurdere. Den tyrkiske elite har 

indset, at den ikke kommer udenom det kurdiske spørgsmål, hvis EU-medlemskabet skal indenfor 

rækkevidde. Især i 2002 med den tredje reformpakke fik kurderne oprejsning med en markant 

udvidelse af deres kulturelle rettigheder. Debatten i Tyrkiet om kurderne er dog på ingen måder fri, 

og retssager mod journalister og politikere er ikke usædvanlige begivenheder.

Tyrkiets problemer med menneskerettigheder hænger i høj grad sammen med landets problemer 

med det kurdiske mindretal, og især begrænsningen af borgernes ytringsfrihed er blevet mødt af 

kritik fra flere sider. Militæret udøver stadig sin magt som sekularismens beskytter, sidste gang i 

2007 og det islamiske parti, AKP, er i følge militæret en trussel mod den kemalistiske tanke. 

Regeringen ønsker at ændre forfatningen, som blev udformet under militærdikatur i 1982, men 

mangler flertal i parlamentet for at gøre det uden hjælp fra oppositionen.

Cypern har været delt siden 1974. Det internationale samfund anerkender ikke det tyrkiske 

Nordcypern og det er derfor hele landet som i 2004 blev medlem af EU. Europæisk lovgivning 

indføres dog ikke i den nordlige del. Efter utallige forsøg på at nærme sig hinanden, lader det 

endelig til at lykkedes. FNs generalsekretær udtaler, at han tror, at forhandlingerne er ved at nå en 

afslutning. Grækenland har arbejdet aktivt imod tyrkisk EU-medlemskab og en løsning på det 

problematiske forhold mellem Grækenland og Tyrkiet er i dag blevet et kriterium for tyrkisk 

optagelse i EU.
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KAPITEL 5: STORBRITANNIENS, FRANKRIGS OG 
TYSKLANDS HOLDNINGER TIL TYRKIETS EU 
OPTAGELSE

5.0 Introduktion

I dette kapitel bestemmes argumenternes art i Storbritannien, Frankrig og Tyskland med henblik på 

at afgøre, om EUs tre største lande bruger nogle af de fire argumenter mod tyrkisk medlemskab, 

som er beskrevet i kapitel 4 og som officielt udgør Tyrkiets største forhindringer for landets 

bestræbelser på at opnå EU-medlemskab. Specialets hypotese er, at det i højere grad er de 

respektive landes indenrigspolitik og nationale interesser fremfor EUs retningslinier, som afgør 

Tyrkiets EU-skæbne. Storbritannien behandles først som det eneste land ud af de tre, som altid har 

set positivt på Tyrkiets medlemsansøgning.

I modsætning til holdningen i Tyskland og Frankrig er holdningen til tyrkisk medlemskab ikke 

forbundet med en bestemt politisk retning eller parti i Storbritannien, og den har derfor ikke ændret 

sig gennem adskillige årtier med regeringsskift. Andreas Wimmel kalder dette fænomen state-

dependancy, hvilket er når nationalitet har afgørende betydning for individers holdning på et 

bestemt område (Wimmel, 2009: 224). I Tyskland og Frankrig er holdningen til et eventuelt tyrkisk 

medlemskab ifølge Wimmel camp-dependant, hvilket betyder, at holdningen følger den enkelte 

persons tilknytning til en bestemt gruppe, og i dette tilfælde individets politiske tilknytning. Han 

hævder at årsagen til, at nogle lande er camp-dependant og andre er state-dependant mht. tyrkiets 

potentielle medlemskab af EU beror på forskelle i landenes visioner for, hvilken retning EU skal 

bevæge sig i. I Tyskland og Frankrig er de største politiske partier fælles om at ville styrke de 

europæiske institutioner og udvide det politiske samarbejde, men de har ikke samme motiv for 

deres fælles visioner for EU. Storbritannien har på den anden side aldrig afveget fra sit skeptiske 

udgangspunkt og foretrækker EU som et stort frihandelsmarked med deltagelse af suveræne stater 

(Wimmel, 2009: 225). Denne forskel mellem de tre lande forklarer, hvorfor spørgsmålet om 

Tyrkiets fremtidige optagelse i EU har været et indenrigspolitisk emne i Tyskland og Frankrig, men 

ikke har kunnet mønstre den store mediebevågenhed i Storbritannien. 
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Figur 4. Forskelle i tysk, fransk og britisk diskurs om tyrkisk EU medlemskab

Land Tyskland Frankrig Storbritannien

Avis   FAZ               SZ Le Figaro    Le Monde   FTL          Guardian

Bredde/dybde    - -                  - -     - -                     - -    + +                +

Kultur/identitet    - -                 + +     - -                    + +    + +                + +

Forkortelser af viser: FAZ = Frankfurter Allegemeine Zeitung, SZ = Sueddeutsche Zeitung, FTL = Financial Times 

London                    

Kilde: Wimmel, 2009: 237

Figur 4 viser journalisternes holdning til tyrkisk medlemskab af EU i seks kvalitetsaviser i 

henholdsvis Tyskland, Frankrig og Storbritannien. De to nederste linjer viser journalisternes 

holdninger til den potentielle bredde- og dybdekonflikt en tyrkisk udvidelse kan skabe samt kultur-

og identitetsspørgsmålet. To plus-tegn (++) betyder, at journalisterne på avisen enstemmigt støttede 

tyrkisk medlemskab, og et plus-tegn (+) betyder, at størstedelen af journalisterne på avisen støttede 

tyrkisk medlemskab. To minus-tegn (--) betyder, at alle journalister på den respektive avis var imod 

medlemskab. Et minus-tegn (-) betyder, at størstedelen af journalisterne på den respektive avis var 

imod tyrkisk medlemskab. 

Wimmel taler om to slags argumenter i debatten om tyrkisk medlemskab. Det første argument 

påpeger, at optagelse af et stort og fattigt land som Tyrkiet i EU kan sætte integrationshastigheden 

væsentligt ned og endda helt stoppe yderligere politisk integration. Ifølge dette argument kan EU 

ikke udvide mere i dybden, hvis den udvider mere i bredden. (Wimmel, 2009: 229). Det andet 

argument bringer Tyrkiets kulturelle baggrund ind i debatten, og sætter spørgsmålstegn ved 

unionens evne til at fungere som en enhed med et land med en anden religiøs og kulturel 

sammensætning end størstedelen af medlemslandene (Wimmel, 2009: 229). Wimmels opdeling af 

argumenterne i to lejre ligger ikke fjernt fra Dr. Sevilay Aksoys opdeling af selvsamme argumenter i 

3 grupper: Det pragmatiske, det moralske og det etisk-politiske argument (Aksoy, 2009: 473).

Det pragmatiske argument tillægger EUs og de enkelte medlemslandes økonomiske og 

sikkerhedsmæssige interesser størst mulig værdi ved optagelse af et nyt medlemsland. Det moralske 

argument bygger på københavnskriterierne som de eneste krav til et kommende medlemsland og 
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Aksoys etisk-politiske argument hævder, at en eventuel udvidelse af EU må bygge på andre kriterier 

end kun Københavnskriterierne, da de er for bredt formuleret til at kunne bevare EUs kulturelle, 

territorielle og etniske særpræg. Sidstnævnte argument er især udbredt i konservative kredse i EU 

(Aksoy, 2009: 488).

5.1 Storbritannien: Tyrkiets største støtte
“Vi støtter en fortsat udvidelse af EU så længe alle kandidater er underlagt  Københavnskriterierne.”  

(Citat fra Det britiske konservative Partis hjemmeside, 20114, oversat fra engelsk af undertegnede).

Ovenstående citat sammenfatter Storbritanniens holdning til udvidelse i EU gennem hele landets 

medlemskabsperiode. David Cameron, Storbritanniens konservative premierminister, har flere 

gange udtalt, at Storbritannien er den stærkeste støtte Tyrkiet kan ønske sig (Neuger & Power, 

2010). Han mener, at Tyrkiet har et enestående potentiale til at skabe forståelse mellem vesten og 

mellemøsten, og ikke mindst mellem Israel og den arabiske verden, hvis landet bliver medlem af 

EU (“Cameron: Turkey’s Place in the EU; Gaza Remains a “Prison Camp””, 2010, 28. juli). Han 

har endvidere udtalt: “Jeg mener, at det er forkert at sige, at Tyrkiet må holde vagt ved lejren, men 

de har ikke lov til at sidde med inde i teltet”  (“Cameron: Turkey’s Place in the EU; Gaza Remains a 

“Prison Camp”, 2010, 28. juli og oversat fra engelsk af undertegnede). 

Citatet fra Det Konservative Partis hjemmeside repræsenterer et moralsk argument, som lægger 

vægt på EUs optagelseskriterier, der siden 1993 har været baseret på Københavnskriterierne. Når 

landet har opfyldt disse kriterier, kan det på lige fod med andre kandidatlande påbegynde 

forhandlinger om medlemskab med EU uanset landets kulturelle forskellighed fra EU-landene. 

Storbritanniens tidligere premierminister, Tony Blair, arbejdede hårdt for tyrkisk medlemskab og 

har udtalt, at “Tyrkiets muslimske identitet burde ikke betyde noget så længe Tyrkiet har aftalt at 

leve efter europæiske normer og respektere menneskerettighederne” (citeret i Aksoy, 2009: 483 og 

oversat fra engelsk af undertegnede). De to premierministres politiske baggrunde, Blair fra det 

centrum-venstre-orienterede Labour og Cameron fra Det Konservative Parti på højrefløjen, skinner 

på ingen måde igennem i deres udtalelser og det er der en god forklaring på. Storbritannien har 

siden fælleskabets begyndelse været imod et føderalistisk EU, hvor nationalstatens kompetencer 
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bliver centraliseret i Bruxelles (Gamble, 2003: 126). De foretrækker derimod, at EU udvikler sig til 

et løst organiseret frihandelsområde, som ikke er domineret af Frankrig, Tyskland eller Bruxelles 

(Neuger & Power, 2010). Ved at inkludere et stort land som Tyrkiet i EU sænkes 

integrationshastigheden og den kontinentale drøm om et politisk mere føderalt Europe bliver endnu 

mere uopnåelig (Aksoy, 2009: 477). I og med at Storbritannien ikke har nogle geografiske, 

kulturelle eller religiøse indsigelser mod tyrkisk medlemskab, bygger landets krav til Tyrkiet som 

sagt på Københavnskriterierne og fokus ligger på de mangler, som Europa-Kommissionen hvert år 

offentliggør i Tyrkiets fremskridtsrapporter og som er gengivet i de fire hovedargumenter mod 

tyrkisk EU-medlemskab beskrevet tidligere. 

     

Figur 5: Churchills tre overlappende cirkler for Storbritanniens udenrigspolitiske interesser.

English-speaking

worldBritain

Empire/

Commonwealth

United 

Europe

Jo mørkere farve i cirklen, desto højere udenrigspolitisk prioritet   (Kilde: Daddow, 2011: 223).

Der er flere årsager til Storbritanniens skeptiske holdning til EU. Efter Anden Verdenskrig var 

Winston Churchill ivrig fortaler for et europæisk samarbejde og i hans berømte tale ved 

universitetet i Zürich i 1946 udtalte han, at: “Vi må opbygge en form for Europas Forenede 

Stater." (www.europa.eu). Churchill var en af drivkræfterne bag Haagkongressen i 1948, hvor han 

foreslog de europæiske ledere at oprette en europæisk forsamling, hvilket i 1949 blev til 

Europarådet. Han ønskede et samarbejde mellem suveræne stater, men ikke med Storbritannien i 

front. Storbritanniens rolle i Europa skulle derimod være som en bro mellem Europa, the Common-

wealth og det britiske imperium og USA (Beloff, 1996: 51-54). Figur 5 viser, hvordan Churchill 
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nedprioriterede Europa i forhold til USA og det britiske imperium mht. Storbritanniens 

udenrigspolitiske interesser.

Da Romtraktaten blev underskrevet af de seks grundlæggere (Tyskland, Frankrig og de tre Benelux-
lande) var Storbritanniens fokus ikke på Europa og landet indså på daværende tidspunkt ikke, at det 

var ved at blive overhalet på det industrielle område af de andre lande og ikke mindst af Tyskland. 
Derudover ønskede Storbritannien at bevare sit specielle forhold til USA  (Beloff, 1996: 57). 

Holdningsændringen kom med premierminister Anthony Eden og senere Harold Macmillan, som 
begge var konservative som Churchill, men ikke destomindre skeptiske overfor Europa. De mente 

begge, at det var vigtigt, at Storbritannien spillede en rolle i opbygningen af det europæiske 
fælleskab (Beloff, 1996: 58). Da Storbritannien første gang ansøgte om medlemskab af EØF i 1961, 

var det i høj grad det tætte venskab med USA, som stod i vejen. Den daværende franske præsident, 
Charles de Gaulle, frygtede, at storbritannien ville blive en trojansk hest for amerikanske interesser 

og nedlagde veto mod briternes optagelse. Først i 1969, efter de Gaulles afgang, kunne 
Storbritannien starte medlemsforhandlinger med EF (Djursaa & Werther, 2007:148). I dag, 40 år 

senere, er det i stedet Tyrkiet, som frygtes at være en trojansk hest og må kæmpe mod den samme 
frygt for amerikansk indflydelse i den europæiske sfære (Yavuz, 2006: 251). På trods af Frankrig og 

Tysklands mere føderale aspirationer med fælleskabet måtte den franske præsident Georges 
Pompidou gå på britisk tv for at forsikre den britiske befolkning om, at han ikke mente 

“føderalisme” når han talte om Europa (Beloff, 1996: 76).

Det var den konservative premierminister Edward Heath, der ledte Storbritannien under EF-
medlemskabets igangtræden i 1973. Det var også oprindeligt Det Konservative Parti, som var mest 

positivt indstillet overfor EF, da de betragtede samarbejdet som et økonomisk fællesskab, hvor 
Labour på den anden siden af midten kaldte EF for en kapitalistisk klub. I dag har positionerne 

ændret sig og Labour er det mindst EU-skeptiske parti af de to (Djursaa & Werther, 2007: 153). I 
tiden efter Margaret Thatcher blev valgt som premierminister i 1979, lå Europa ikke højt på den 

politiske dagsorden i Storbritannien. Thatcher var yderst skeptisk mht. europæiske anliggender og 
hendes prioritet var at opbygge et godt forhold til USA (Beloff, 1996: 89). I 1987 var Thatcher med 

til at vedtage Den Europæiske Fællesakt, som trådte i kraft i 1987 og havde til formål at fjerne 
interne barrierer for fuldførelsen af det indre marked, en beslutning som hun senere fortrød på grund 

af den magtforøgelse Fællesakten gav Delors-Kommissionen, som havde væsentlig større planer for 
EFs føderale fremtid end Thatcher og Storbritannien (Beloff, 1996: 99). I tråd med senere 
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premierministres holdning var også Thatcher og hendes efterfølger, John Major, begge interesseret i 

at bevare et særdeles godt forhold til Tyrkiet og imødekomme landets europæiske aspirationer 

(Palmer, 1990), (Carvel, 1992).

Efter en lang periode med konservative regeringer var det tid til forandring i Storbritannien. Tony 

Blair blev valgt som premierminister den 2. maj 1997 og formåede at forny Labour blandt andet ved 

at adoptere en betydeligt mere samarbejdsvillig tilgang til EU end før set i Storbritannien (Gamble, 

2003: 125). Dog tåler denne nye positive tilgang ikke sammenligning med de andre medlemslande, 

da briterne selv efter ti år med EU-positive Blair stadig er en af de mest EU-skeptiske befolkninger 

indenfor EUs grænser. Kun 19 procent af befolkningen har et udelukkende positivt billede af EU, 

hvilket er halvt så meget som EU-gennemsnittet på 38 procent (Eurobarometer efterår 2010). Blair 

har dog rykket EU og Europa længere op på listen over Storbritanniens udenrigspolitiske interesser, 

som det fremgår af figur 6 (Daddow, 2011: 226). Blair ønskede ligesom Churchill, at Storbritannien 

skal fungere som en bro mellem USA og Europa og på den måde skabe større forståelse mellem de 

to magter (“The world must take a stand on WMD or rue the consequences”, 2003, 8.jan).

Figur 6: Blairs tre overlappende cirkler for Storbritanniens udenrigspolitiske interesser.

English-speaking

worldBritain

Empire/

Commonwealth

United Europe

Jo mørkere farve i cirklen, desto højere udenrigspolitisk prioritet 
(Kilde: Daddow, 2011:226)

Blair og Storbritannien har været succesrige i deres bestræbelser på at gøre EU til en udvidet 

frihandelszone, eller at skabe det som kaldes Det engelske Europa (Lawday, 2004: 27). Ifølge 
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Aksoy har Storbritannien påtaget sig rollen som Tyrkiets patron i forhold til landets EU-relationer 

(Aksoy, 2009: 476). Alle andre tidligere kandidatlande har også haft et ældre EU-medlem som 

patron, dvs. et land som kunne drage fordel af kandidatlandets medlemskab, og derfor på sin vis 

tager landet under sine vinger og hjælpe det opnå medlemskab af EU. Det hævdes i denne 

forbindelse, at årsagen til Tyrkiets lange ventetid på at få kandidatstatus skyldtes, at landet ikke 

havde en patron til at bane vejen for sig og da Tyrkiet endelig fik denne status af kandidatland i 

1999, skyldtes det, at den tidligere tyske kansler Gerhard Schröder havde ageret som patron for 

Tyrkiet (Aksoy, 2009: 500). I mange af Blair-regeringens argumenter for Tyrkisk optagelse i EU 

drages Tyrkiets potentiale som rollemodel for andre muslimske lande og som regional stabilisator 

frem i lyset. Tyrkiet skal forhindre et civilisationernes sammenstød ved hjæp af EU-medlemskab 

(Aksoy, 2009: 476). Storbritannien anser uden tvivl Tyrkiet som essentiel for EUs og landets egne 

strategiske, politiske og økonomiske interesser og derfor skal landet have medlemskab af EU, så 

snart det opfylder de officielle kriterier. Denne logik bygger på det pragmatiske argument, som er 

beskrevet tidligere. Eftersom det etisk-politiske argument intet fodfæste har i Storbritannien 

(Wimmel, 2009: 234) kan man konkludere, at Storbritanniens logik med hensyn til Tyrkiets fremtid 

indenfor EU er styret af det moralske og det pragmatiske argument, fordi landet ikke har interesse i 

en yderligere dybere politisk union. 

Tyrkiets medlemskab af EU har aldrig været et højprofileret emne i den britiske offentlighed og 

fylder ikke meget i aviserne (Wimmel, 2009: 234). Heraf kan man henlede, at da emnet ikke 

optager briterne nævneværdigt, er de britiske politikere ikke påvirket af risikoen for at miste 

stemmer over deres holdning, hvilket udelader indenrigspolitik som et væsentligt grundlag for 

politikernes beslutninger med henblik på Tyrkiets fremtid. Det betyder, at regeringens holdninger til 

Tyrkiets optagelse i EU bygger på landets nationale interesser og ikke påvirkes af indenrigspolitiske 

debatter, som i større eller mindre grad kan bygge på interesse i genvalg. 

5.2 Frankrigs og Tysklands sikkerhedsliggørelse af Tyrkiets optagelse i EU

Frankrigs og Tysklands holdning til tyrkisk EU-medlemskab har ikke været præget af samme 

ensartethed, som de britiske ledere har formået at fastholde gennem skriftende regeringer og 

landene er i dag de største fortalere for et priviligeret partnerskab til Tyrkiet. Nicolas Sarkozy og 

Angela Merkel deler en kraftig modvilje mod at optage Tyrkiet som fuldgyldigt medlem af EU, idet 

de begge mener, at kulturel homogenitet er essentielt for, at EU kan fungere som en stærk enhed 
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(Macmillan, 2010: 458). Catherine Macmillan hævder, at Frankrig og Tyskland har formået at 

sikkerhedsliggøre Tyrkiets EU-optagelse i forhold til den konstruktivistiske teori indenfor 

Københavnerskolen, som antager, at sikkerhedsliggørelse af et emne er en talehandling (Macmillan, 

2010: 447). Ved at sikkerhedsliggøre Tyrkiets EU-optagelse argumenterer Tyskland og Frankrig for, 

at Tyrkiets fulde optagelse i EU vil udgøre en trussel mod deres samfundsmæssige identitet og deres 

måde at leve på. Optagelsen af Tyrkiet bliver på den måde ophøjet til en sikkerhedsrisiko for 

samfundet, hvilket, ifølge teorien, giver aktøren legitimitet til at abstrahere fra de gængse politiske 

regler og tage extraordinære midler i brug. 

EU forsøger igennem traktater, lovgivning, symboler med mere at opbygge en statsborger-baseret 

identitet, som er baseret på enhed i mangfoldighed og universelle værdier såsom demokrati og 

menneskerrettigheder (Macmillan, 2010: 447). Københavnskriterierne bygger på netop denne 

opfattelse af den europæiske identitet og trækker ingen kulturelle grænser for medlemskab af den 

Europæiske Union. Et lands navn, historie og religion spiller ingen rolle, så længe landet opfylder 

kriterierne. Men med den nutidige konservative opblomstring i flere europæiske landes regeringer, 

herunder i Tyskland og Frankrig, får den statsborger-baserede identitet kamp til stregen af en 

kulturelt-baseret identitet, som bruger kultur som kriterie for tilhørsforhold til EU (Macmillan, 

2010: 247). Social identitetsteori beskriver, hvordan identiteter har brug for mod-identiteter, de 

andre, idet for at vide hvem man er, skal man vide, hvem man ikke er (Macmillan, 2010: 451). 

Gennem historien har Tyrkiets spillet rollen som Europas signifikante anden, den muslimske 

barbariske aggressor, som ofte kom lidt for langt ind over Europas grænser (Østergård, 1998: 83) og 

i følge Macmillian hører tanken om Tyrkiet som Europas anden ikke kun historien til, da Tyrkiet, 

som nu banker på EUs store port, på grund af sin muslimske baggrund for mange ikke har den rette 

kulturelle bagage til at forene sig med europæiske værdier (Macmillan, 2010: 456).

Som det tydeligt fremgik af de voldsomme diskussioner omkring indskrivelse af ordet kristendom i 

præamblen til den nu kulsejlede Forfatningstraktat, er der ikke enighed i EU om kristendommens 

betydning for den moderne europæiske identitet. Hakan Yilmaz kalder kristendommens rolle i 

højre-orienteret europæisk identitetsdiskurs for “en udslukket vulkan”, fordi kristendommen ikke 

længere anses som et trossystem, men som en kultural markør (citeret i Macmillan, 2010: 454). 

Kristendommen danner basis for værdier og institutioner såsom sekularisme, kapitalisme, 

menneskerrettigheder og man kan derfor ikke konvertere til kristendommen for at erhverve disse 

værdier, da konvertitten ikke har haft de kristne værdier i sine kulturelle gener. Tyrkiet kan derved 
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ikke tilfredsstille de skeptiske højre-orienterede tyskere og franskmænd mht. landets egnethed som 

EU-medlem ved at konvertere til kristendommen, selvom dette selvfølgelig er et højst utænkeligt 

scenarium, fordi ifølge Yilmaz skal landet have gennemgået den samme kristne historie, som de 

europæiske lande har gennemlevet for at opnå samme europæiske værdisæt. Endvidere mener 

Yilmaz, at tyrkisk sekularisme generelt bliver antaget som værende falsk, fordi det er blevet skabt 

fra oven af en lille vesterniseret elite, og sekularismen er derfor ikke en del af tyrkernes kulturelle 

gener (citeret i Macmillan, 2010: 456). Med denne optik er Tyrkiets chancer for at overbevise 

Tyskland og Frankrig om landets egnethed som fuldgyldigt EU-land minimale.

Publikum skal acceptere et emne som værende en trussel for at sikkerhedsliggørelse kan finde sted 

og ifølge Macmillan, eksisterer der et publikum i både Frankrig og Tyskland, som har accepteret, at 

Tyrkisk medlemskab af EU udgør en trussel mod deres samfund og identitet og de anser det derfor 

som legitimt at tage extraordinære midler i brug og abstrahere fra EUs normale udvidelsespolitik, 

hvor alle medlemskandidater ellers ender deres forhandlingsperiode med fuldt medlemskab 

(Macmillan, 2010: 458). Det franske og tyske publikum er en del af den populistiske 

højreorienterede bevægelse, som opfatter “den polske blikkenslager”  og de islamiske tørklæder som 

en trussel for deres identitet og levemåde, og for at modstå denne trussel, argumenterer de for, at et 

stærkt Europa skal have en stærk kulturel identitet (Macmillan, 2010: 452). En for nylig 

offentliggjort undersøgelse foretaget af Le Monde og Institut français d'opinion publique (IFOP) 

viser, at 42 procent i Frankrig og 40 procent i Tyskland betragter de muslimske mindretal i deres 

respektive lande som en trussel for deres nationale identiteter (Ramdani, 2011). Konstruktivister 

hævder, at identiteter er specielt påvirkelige, når de føler sig truet og elitens forsøg i Tyskland og 

Frankrig på at redefinere den europæiske identitet ved at sikkerhedsliggørelse Tyrkiets EU-

ansøgning, kan derfor føre til en ond cirkel af dybere og dybere rodfæstelse af følelsen af Tyrkiet 

som Europas anden. Dette kan have en negativ effekt på EUs forhold til Tyrkiet, men også på EUs 

forhold til andre muslimske lande og de muslimer, som er bosiddende i EU, et scenarie som også 

Storbritannien advarer imod i landets pro-tyrkiske kampagne (Macmillan, 2010: 460).

I det følgende vil Frankrigs holdning til Tyrkisk EU-medlemskab blive belyst, og derefter følger et 

overblik over Tysklands holdningsmæssige udvikling til samme emne   
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5.3 Frankrig: EUs integrationsmotor
“Tyrkiets optagelse i EU vil ødelægge hele idéen bag europæisk integration. Tyrkiets optagelse vil 

forvandle EU til en frihandelszone med en konkurrencepolitik. EUs mål om at blive en global magt 

vil permanent blive begravet... Det vil være et fatalt slag for den europæiske identitet”

(Nicolas Sarkozy (2007) citeret i Macmillan, 2010: 459; oversat fra engelsk af undertegnede).

Nicolas Sarkozy er den første EU-leder, der nogensinde offentligt har modsat sig optagelse af et 

kandidatland, mens optagelsesforhandlingerne står på (Darby, 2009: 205). Dette faktum samt 

ovenstående citat understreger Sarkozys engagement i sine bestræbelser på at forhindre Tyrkisk 

medlemskab af EU. Tyrkiet er ifølge franskmændene for stort, for fattigt og for muslimsk (“The 

unwelcome guests, 2004). Frankrig har i forvejen store problemer med at forene den strenge franske 

sekularisme med krav fra muslimer om større religiøs frihed og befolkningen frygter derfor, at 

Tyrkiets optagelse i EU vil give de franske muslimer en endnu stærkere stemme (“The unwelcome 

guests”, 2004).

Som det fremgår af ovenstående kapitel, er det lykkedes Sarkozy at sikkerhedsliggøre Tyrkiets EU-

tiltrædelse ved at fremstille en mulig optagelse som en trussel mod EUs integration og den franske 

identitet. Der er ingen tivivl om, at den officielle franske holdning til tyrkisk EU-medlemskab bliver 

opretholdt ved hjælp af argumenter, som hører under Aksoys definition for det etisk-politiske 

argument. Ydermere kan holdningen i Frankrig kategoriseres som værende camp-dependant, idet 

den følger ideologiske tilhørsforhold, som i følge Wimmel kan analyseres udfra forskellige politiske 

partiers vision for EUs fremtid (Wimmel, 2009: 240). Dette kommer til udtryk i de to store franske 

aviser Le Mondes og Le Figaros  tilgange til spørgsmålet om Tyrkiets optagelse i EU. Hvor den 

konservative avis, Le Figaro, bruger tydelige argumenter mod tyrkisk medlemskab baseret på 

kultur- og religionsdifferencen mellem Frankrig/EU og Tyrkiet, argumenterer den politisk moderate 

avis, Le Monde, ikke entydigt imod et eventuelt medlemskab og understreger i stedet de tætte bånd 

mellem kristendommen og Islam (Wimmel, 2009: 233-234), (Bischof, Oberhuber & Stögner, 2010: 

370). 

Man siger, at den franske befolkning får EU ind med modermælken og de politiske partier i 

Frankrig deler også i høj grad opfattelsen af EU som en vigtig brik i bevarelsen af den franske magt 

i verden, som uden EU ville være minimal (Are they winning? 2005, 26. marts). Der er to EU-

politiske poler i Frankrig: Den ene ønsker at bevare den nationale suverænitet og den anden vil have 
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mere integration (Balme & Woll, 2005: 99). Charles de Gaulle, Frankrigs præsident fra 1959 til 

1969, kaldte det nye europæiske fælleskab for Europe des patries (Fædrelandenes Europe), og hans 

visioner for Europa blev kendt som Det Franske Europa, idet han ønskede en stærk føderalistisk 

struktur i tråd med det centraliserede Frankrig (Balme & Woll, 2005: 99). Sarkozy fører de Gaulles 

ånd videre med sin “slående gaullistiske stil og protektionistiske retorik”, hvormed han forsøger at 

opnå det perfekte Europe, som for ham bærer mange lighedstræk med Frankrig (Bernoit et al; 

2007). 

Frankrigs forrige præsident, Jacques Chirac, ønskede også en føderalistisk struktur i EU, men 

modsat Sarkozy støttede han i det meste af sin præsidentembede fra 1995 til 2007 Tyrkiets 

aspirationer om at blive optaget i EU. Han arbejdede tæt sammen med den tidligere tyske kansler 

Gerhard Schröder, og begge trodsede de deres respektive partier ved at arbejde for tyrkisk 

medlemskab (Black, 2002), selvom Chirac dog understregede, at det ville tage  lang tid for Tyrkiet 

at blive klar til EU (“Turkey country report”, 2005, juli). Chirac måtte dog vende Tyrkiet ryggen 

efter det franske nej til Forfatningstraktaten og love befolkningen, at Frankrigs stemme ved en EU-

afstemning om tyrkisk medlemskab ville bero på resultatet af en folkeafstemning. Optagelse af et 

nyt EU-medlem kræver enstemmighed blandt alle unionens medlemmer, hvorfor Chiracs 

indrømmelse til det franske folk kan skabe store problemer for Tyrkiet i fremtiden. Debatten i 

Frankrig om Forfatningstraktaten illustrerer, hvordan EU-politik er sammenflettet med 

indenrigspolitik. En meningsmåling udført i Frankrig efter folkeafstemningen om vedtagelse af 

Forfatningstraktaten viste, at modstand mod Tyrkiets optagelse i EU var den femte største årsag til 

at stemme nej til traktaten på trods af, at traktaten ikke direkte havde noget med Tyrkiet at gøre 

(“Turkey country report”, 2005, juli). Derudover blev modstand mod regeringen og den siddende 

præsidents lederskab også givet som en årsag til at stemme “nej”  (“Protest Days”, 3. dec. 2005); 

(Are they winning? 2005, 26. marts).

Der er tre argumenter, som er væsentlige for forståelsen af den franske modstand mod Tyrkiets 

eventuelle EU-medlemskab udover det kulturelle aspekt, som tidligere er blevet gennemgået. 1. 

Udover at se tyrkisk optagelse i EU som en trussel mod den franske identitet, frygter den franske 

befolkning tillige, at EU udvikler sig til et ultra-liberalistisk fællesskab (Are they winning? 2005, 

26. marts). Befolkningen er bange for, at optagelsen af Tyrkiet i EU vil føre unionen endnu et skridt 

i retning af en løst organiseret konføderation uden politiske ambitioner. Med andre ord frygter 

franskmændene, at det vil føre til “Det Engelske Europa” (Are they winning? 2005, 26. marts). 
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Dette fremgår også af Sarkozys udtalelse på side 50. 2. Tyrkisk medlemskab nødvendiggør en 

drastisk reform af EUs landbrugspolitik (CAP), som ikke vil være populær blandt Frankrigs mange 

landmænd (Darby, 2009: 206). Som det fremgår af tabel 3 er Frankrig EUs største modtagerland af  

landbrugsstøtte. 3. Lige siden Rom-traktaten har udbredelsen af det franske sprog som fællesskabets 

lingua franca været en officiel politik for Frankrig, men med de utallige udvidelser er fransk blevet 

skubbet ud på sidelinien af det mere populære og moderne engelske sprog (Darby, 2009: 206). 

Ligesom alle de østeuropæiske lande bruger Tyrkiet også engelsk som kommunikationsmiddel, og 

indlemmelse af endnu et “engelsk-sproget”  land i EU vil betyde en betydelig reduktion i unionens 

oprindelige franskhed. 

Tabel 3: Oversigt over de fem største modtagerlande af EU budgettets midler til 

naturressourcer5

Fordeling af midler til 
naturressourcer (mio. euro)*

Andel (%)

Frankrig 9749,4 19,25

Tyskland 6679,7 13,19

Italien 5287,1 10,44

Storbritannien 3712,3 7,33

Grækenland 2875,6 5,68

Kilde: EU-oplysningen http://www.eu-oplysningen.dk/emner/EUs_budget/Allokering/

*  Alle tal er fra 2009

Igennem 1970’erne og 80’erne var det den fransk-tyske motor, der drev integrationen frem i EF 

(Black & White, 2004) og Sarkozy og Merkel er begge stålsat på at genfinde denne fælles drivkraft 

(Macmillan, 2010: 458). Som et eksempel på deres magtfulde samarbejde, formåede de i 2009 at 

blive enige om valget af den første permanente formand for Det Europæiske Råd. Valget faldt på 

den Tyrkiet-skeptiske Herman Van Rompuy, som tidligere har udtalt til det belgiske parlament,, 

hvor han var politiker, at “Tyrkiet er ikke en del af Europa, og vil aldrig blive en del af 

Europa”  (citeret i Tait, 2009 og oversat fra engelsk af undertegnede). Merkel og Sarkozy bakkes op 

af den tidligere franske præsident Valéry Giscard d'Estaing, som var leder af Frankrig i netop 
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1970’erne og 80’erne. D’Estaing var også formand for Det Europæiske Konvent fra 2002-2003, der 

udarbejdede udkast til EUs forfatningstraktat. Han udtalte i 2002, at det ville betyde unionens 

endeligt, hvis EU åbner dørerne for Tyrkiet, og at Marokko sandsynligvis også ville søge om 

optagelse, hvis EU starter forhandlinger med Tyrkiet (Wimmel, 2009: 228).

Neoliberalisterne har erkendt, at magtfulde stater ikke vil lade sig begrænse af institutioner i så høj 

grad som tidligere antaget. Dette forklarer til dels Frankrigs adfærd overfor Tyrkiet, som jo afviger 

fra EUs officielle udmeldinger. Frankrig er et af EUs mest magtfulde lande, og når landet sætter 

spørgsmålstegn ved Tyrkiets optagelse i unionen, kan det ikke undgå at have en stor effekt. EU har 

valgt at tildele Tyrkiet kandidatstatus og ved at betvivle denne status, betvivler Frankrig EU. Men 

da beslutningen om Tyrkiets optagelse i EU blev vedtaget i 2004, var Chirac præsident og han 

havde som bekendt en helt anden holdning til Tyrkiet end den nuværende præsident. Det er 

utænkeligt, at en lignende beslutning ville være truffet i dag med Sarkozy som modstander. Chirac 

måtte i 2005 love befolkningen en folkeafstemning om tyrkiets indlemmelse i EU, hvis resultat den 

franske præsident vil følge i EU. I Frankrig bestemmer folket Tyrkiets skæbne.

5.4 Tyskland: Økonomisk kæmpe, politisk dværg.

“Et Europa med Tyrkiet som fuldgyldigt medlem vil ikke være et Europa som er fuldt ud 

integreret.”

(Angela Merkel citeret i Macmillan, 2010: 458 og oversat fra engelsk af undertegnede).

Tyskland er EUs folkerigeste land, verdens største eksportnation og tredjestørste økonomi. Ikke 

desto mindre var det først efter den Kolde Krigs afslutning og Tysklands genforening, at landet 

begyndte at anlægge en stærk udenrigspolitisk karakter (“Merkel as a world star - Germany’s place 

in the world”, 2006, 18. nov.). Tidligere var det ikke usædvanligt at se Tyskland beskrevet som en 

“økonomisk kæmpe og en politisk dværg”, hvilket skyldtes landets udenrigspolitiske strategi affødt 

af Tysklands historie i især Anden Verdenskrig, som ledte landet til at holde lav profil (Anderson, 

2005: 82). Tyskland brugte i den forbindelse det stærke fransk-tyske forhold til at udøve indflydelse 

gennem andre for selv at stå i baggrunden. Det europæiske fællesskab var for Tyskland hovedsagligt 

et middel til at opnå genforening med DDR, genopbygning, sikkerhed, demokratisk konsolidering 

og makroøkonomisk styrke (Anderson, 2005: 82-83).
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Den Kolde Krigs afslutning bød ikke kun på tysk genforening, men Tyskland opnåede også fuld 

suverænitet igen for første gang siden Anden Verdenskrig (“Merkel as a world star - Germany’s 

place in the world”, 2006, 18. nov.). Som den største bidragsyder til EUs budget (se tabel 4) 

begyndte Tyskland i midten 1990’erne at holde øje med bundlinien i Bruxelles, når nye initiativer 

var på dagsordenen.

Tabel 4: Tysklands bidrag til EU budgettet 

Bidrag til EU budgettet 
(% total)

Indtægter fra EU budgettet 
(% total)

Balance (mio. euro)

2007 19,65 11,9 -7420,0

2008 19,74 10,7 -7836,0

2009 19,73 11,4 -6357,5

Kilde: EU-oplysningen. http://www.eu-oplysningen.dk/emner/EUs_budget/2009eifordeling/

Økonomi var netop en af årsagerne til, at Gerhard Schröder og hans regering anlagde en mere 

forsigtig tilgang til den debatterede øst-udvidelse, idet landenes økonomiske formåen lå langt under 

EU-gennemsnittet (Anderson, 2005: 80). Schröder var i begyndelsen af sit lederskab også imod 

tyrkisk EU-medlemskab, men ændrede holdning efter angrebene på World Trade Center i 2001, da 

han indså Tyrkiets potentielle rolle som værn mod international terrorisme (“The unwelcome guests 

- Turkey and the European Union”, 2004, 11. dec) samt muligheden for at forbedre forholdet til den 

amerikanske præsident (Simonian & Thiele, 2002). Derudover stemte omkring 500.000 tyske 

tyrkere på hans parti ved valget i september 2002, hvilket også siges at have spillet en rolle i 

holdningsskiftet (Simonian & Thiele, 2002). Det var dog ikke videre populært hos partiets vælgere, 

og Schröder måtte ligesom Chirac erkende, at han ikke havde sit parti bag sig i Tyrkiet-spørgsmålet 

(Boyes, 2004). Også hans udenrigsminister, Joschka Fischer, som er kendt for sin ultra-

føderalistiske indstilling til det europæiske samarbejde, skiftede mening og sagde i 2004, at tyrkisk 

medlemskab har højere prioritet end dybere integration (“How terrorism trumped federalism - 

Charlemagne, 2004, 2. okt.). Fischer er fra det venstreorienterede parti Forbund 90/De Grønne og 

Schröder er fra Det Tyske Socialdemokratiske Parti (SPD) og de argumenterer begge for tyrkisk 

medlemskab ved hjælp af strategiske og sikkerhedsrelaterede argumenter. Ifølge Aksoy (2009: 473) 

hører disse elementer under det pragmatiske argument og som nævnt tidligere er holdningen til 

tyrkisk medlemskab camp-dependant i Tyskland og læner sig derfor op ad individuelle politiske 
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tilhørsforhold. Dette fremgår også af argumenterne brugt imod tyrkisk medlemskab i den 

konservative avis, Frankfurter Allegemeine Zeitung (FAZ), som hovedsagelig havde karakter af 

bredde/dybde og kultur/identitet (Wimmel, 2009: 229).

Den tyske kansler, Angela Merkel, fra det konservative parti Tysklands Kristelig-Demokratiske 

Union (CDU), sætter spørgsmålstegn ved unionens evne til at fungere optimalt med et stort og 

fattigt land, som har en kultur og identitet, der er væsentlig anderledes end den tyske og europæiske 

kultur og identitet. Hun bruger på den måde begge af Wimmels argumenter mod tyrkisk 

medlemskab ligesom FAZ. Merkels udenrigsminister støtter dog ikke op om hendes holdning til 

Tyrkisk EU-medlemskab. Guido Westerwelle er formand for partiet Frie Demokrater og mener, at 

det er vigtigt, at Tyrkiets optagelse ikke bliver blokeret (“Tyskland splittet om Tyrkiets optagelse i 

EU”, 2010).

Årsagen til Merkels gennemslagskraft i Tyskland, når det gælder Tyrkiet-spørgsmålet, kan til dels 

forklares med tyskernes syn på tyrkerne, som de i følge The Economist (“Which Turkey?”, 2005) 

hovedsageligt har fra de tyrkere, der er immigreret til landet. Tyskland har den største andel af 

fastboende tyrkere i EU, og 2 millioner af dem kom til landet i 1960’erne for at tage de lavtlønnede 

jobs, som det tyske arbejdsmarked ikke selv kunne besætte. Gæstearbejderne kom næsten 

udelukkende fra landsbyer i det østlige Anatolien, de var fattige og uden uddannelse  (“Which 

Turkey?”, 2005). I dag er arbejdsløsheden blandt de tyske tyrkere dobbelt så høj som 

landsgennemsnittet, og børn af tyrkiske indvandrere har højere risiko for at dumpe i skolen end 

etniske tyskere. Et stigende antal tyske tyrkere trækker sig tilbage fra samfundet til såkaldte 

parallelsamfund (“A Turkish heimat”, 2004), og Yavuz taler ligefrem om en tyrkisk-tysk variant af 

Islam (Yavuz, 2006: 250). Især i Rhinlandet i det vestlige Tyskland, findes der flere byer, hvor den 

befolkningsmæssige andel af tyrkere når op på 20 procent, og hvor størstedelen af dem ikke taler 

tysk (Tibi, 2006: 211). Bassam Tibi hævder, at det er et problem, at langt de fleste tyrkere, som 

immigrerer til Europa, bliver ved med at anse sig selv som tyrkere, og ikke som europæere. I USA 

er holdningen anderledes og tyrkere, som immigrerer til USA, anser sig selv for amerikanere. Tibi 

forklarer denne forskel i tyrkernes integrationsmønster med to årsager: Først og fremmest kommer 

de amerikanske tyrkere hovedsagligt fra Istanbul-Ankara-Izmir-trekantsområdet, de er fra 

middelklassen og har et vestligt perspektiv. De tyske tyrkere kommer som sagt fra fattige kår i det 

østlige Anatolien og denne forskel i oprindelsessted henholdsvis mindsker eller forstørrer 

kulturforskellen i det pågældende ankomstland (Tibi, 2006: 212). Derudover har den tyske nationale 
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identitet et etnisk og eksklusivt udgangspunkt, hvilket betyder, at hvis man hedder Muhammad, kan 

man per definition ikke være tysker - selvom man taler flydende tysk, er født i landet og har tysk 

statsborgerskab (Tibi, 2006: 223).

Tyskerne frygter i dag, at hvis Tyrkiet bliver medlem af EU, vil det åbne sluserne for en enorm 

migration af billig arbejdskraft til Tyskland, som de husker det fra 1960’erne, og som vil underbyde 

de tyske arbejdere (“which Turkey?”, 2005). Merkel var før valget i 2004 ikke i samme grad som 

Schröder afhængig af de tyrkiske stemmer, og anstrengte sig derfor heller ikke for at bejle til dem 

(Benoit, 2004: 7). Den tyrkiske vælgergruppe i Tyskland er voksende og man antager, at to-

tredjedele af gruppen stemmer på det Tyske Socialdemokratiske Parti (“The unwelcome guests”, 

2004). Historisk set har Merkels parti, CDU, ellers altid støttet Tyrkiets ønske om EU-association 

og medlemskab, dog med undtagelse af Helmut Kohl og i modsætning til de klare årsager til 

Schröders holdningsskift, er ændringen hos CDU lidt af en gåde (Benoit, 2004: 7). 

Tyskland er EUs største land, og man kan spekulere på, hvor meget landet bekymrer sig om den 

relative svækkelse landet vil opleve, hvis Tyrkiet bliver optaget i EU. Tyrkiet vil om få år have et 

højere befolkningstal end Tyskland og med mindre andet aftales, hvilket dog er højst sandsynligt, 

vil landet opnå samme antal eller flere parlamentsmedlemmer i Europaparlamentet og stemmer i 

Ministerrådet som Tyskland. I følge neorealisten, Joseph M. Grieco, vil en samarbejdspartner 

forsøge at begrænse samarbejdet, hvis en partner vokser sig stor og stærk i kraft af samarbejdet, da 

landet oplever en relativ svækkelse af sin egen position (Wæver, 1992: 148). Tyrkiet udvikler sig i 

dag med lynets hast, og Tysklands modstand mod Tyrkiet kan derfor være et udtryk for frygt 

overfor landets succes, som sandsynligvis kun vil vokse, hvis Tyrkiet bliver medlem. Ligesom 

Frankrig lader Tyskland sig heller ikke begrænse af EUs udmeldinger til Tyrkiet og vælger i stedet 

at følge landets egen overbevisning. Igen kan det pointeres, at beslutningen om at tildele Tyrkiet 

kandidatstatus ikke havde fundet sted, hvis Merkel havde været forbundskansler i 2004. Tyrkiets 

skæbne er altså i denne forbindelse afgjort af, hvem der er på afgørende tidspunkter er ledere i EUs 

mest magtfulde lande.

Det er svært at gennemskue, hvordan EU kan opstille kriterier for medlemskab, som Tyrkiet skal 

opfylde, når medlemskab ikke er garanteret ved fuld opfyldelse. Det fremgår tydeligt af den 

tyrkiske EU-proces, at EU har et legitimeringsproblem pga. kravet om enstemmighed ved 
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indlemmelse af nye medlemmer og EU fremstår i denne forbindelse som en samling af stater, og 

ikke som en enhed.

5.5 Opsummering af Storbritanniens, Frankrigs og Tysklands holdninger til 

Tyrkiets EU-optagelse

Andreas Wimmel påviser i sin analyse fra 2009, at holdningen til tyrkisk medlemskab i 

Storbritannien er state-dependant og at holdningen er camp-dependant i Frankrig og Tyskland. Det 

betyder kort sagt, at Storbritannien ikke ændrer deres officielle holdning til tyrkisk medlemskab ved 

regeringsskift, men at holdningen i Tyskland og Frankrig følger den respektive regeringsleders 

politiske overbevisning. Ifølge Wimmel er forskellen i landenes syn på et eventuelt tyrkisk 

medlemskab et udtryk for landenes visioner for EU, hvor især Storbritannien skiller sig ud fra de 

andre to. Storbritannien bruger pragmatiske argumenter i forhold til Tyrkiet og baserer dermed sit 

krav til landet på Københavnskriterierne. Landet understreger derudover Tyrkiets geopolitiske 

muligheder som mægler mellem EU og islamiske lande samt som demokratisk rollemodel for 

landene i Mellemøsten. Frankrigs nuværende officielle holdning med præsident Nicolas Sarkozy i 

spidsen er defineret ud fra Aksoys etisk-politiske argument. Han frygter, at hvis Tyrkiet bliver 

medlem af EU, vil unionen forvandle sig til “det engelske Europa”, som ikke er mere end et stort 

frihandelsomåde med en konkurrencepolitik. Sarkozy har stor success med at sikkerhedsliggøre 

Tyrkiets EU-optagelse, og præsenterer optagelsen som en trussel mod den franske identitet og 

levemåde. Tysklands kansler Angela Merkel, bruger samme identitets-argumenter som Sarkozy og 

tilføjer bredde/dybde-aspektet, som betyder, at EU ikke kan fungere optimalt med et stort og fattigt 

land som Tyrkiet. Tyskland er hjemland for EUs største tyrkiske minoritet, og flertallet af de tyske 

tyrkere stammer oprindeligt fra det fattige og tilbagestående Østanatolien. Mødet med de kulturelt 

anderledes tyrkere, har ifølge Bassam Tibi spillet en stor rolle for Tysklands frygt for at blive 

overvældet af økonomiske immigranter fra Tyrkiet, hvis landet tildeles fuldt EU-medlemskab.

Det vil være uetisk for EU at bruge kultur-religion-argumenter, da samarbejdet er bygget op 

omkring økonomi og først senere udvidet til politisk samarbejde, hvilket har medført 

identitetsmæssige udfordringer. EU er sammensat af medlemslande, men fungerer som en egenrådig 

entitet. Det er især tydeligt i spørgmålet om Tyrkiets medlemskab af EU, hvor EU fremlægger fire 

hovedpunkter, som skal forbedres før et eventuelt medlemskab kan træde i kraft, men i den 

TYRKIET - EUS SYGE MAND

60



nationale debat i de tre største EU-lande, er argumenterne mod medlemskab, som bevist, nogle helt 

andre. EU har derved svært ved at tilkendegive en vedvarende holdning til et politisk emne, fordi 

EU består af demokratiske medlemslande, som skifter regeringsledere efter tidens og 

befolkningernes luner. For Tyrkiet er det naturligvis et problem, og det har medført, at landet samt 

flere af dets støtter tvivler på EUs objektivitet, når unionen opstiller kriterier for Tyrkiets adgang til 

fællesskabet.
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KAPITEL 6: AFSLUTNING

6.0 Konklusion
Dette speciale har undersøgt i hvor høj grad Tyrkiets relation til EU bliver afgjort af 

medlemslandenes indenrigspolitik. For at komme til bunds i denne problemstilling har specialet 

anvendt tre spørgsmål, som denne konklusion vil besvare for til sidst at konkludere om EU-

medlemmernes indenrigspolitik har stor betydning for Tyrkiets muligheder for at blive medlem af 

EU.

‣ Hvilke faktorer spiller ind, når medlemslandene danner holdninger til Tyrkiets optagelse i 

EU? 

Specialet anvender Wimmels diskursanalyse, hvori han konkluderer, at Frankrigs og Tysklands 

holdning til Tyrkiets optagelse i EU er camp-dependant, og dermed styret af befolkningens 

forskellige politiske tilhørsforhold. Det betyder, at holdningen skrifter med landet politiske 

lederskab. I Storbritannien er holdningen derimod state-dependant, dvs. afhængig af landet 

befolkningen lever i. Wimmel hævder, at det er landenes visioner for EU, der bestemmer, hvilken 

kategori, de tilhører. Storbritannien er det eneste land ud af de tre, som kæmper Tyrkiets sag og 

stræber efter at opnå fuldt medlemskab til landet. Storbritannien har altid været skeptisk mht. EU-

samarbejdet og hvis EU optager Tyrkiet som medlem, vil integrationstempoet falde betydeligt og 

Storbritannien vil se sin EU-vision ført ud i livet. I sine argumenter for tyrkisk medlemskab deler 

Storbritannien holdning med USA, og lægger vægt på Tyrkiets potentiale som bro mellem Europa 

og Mellemøsten og argumenterne er præget af strategiske og sikkerhedsmæssige hensyn.  

I Frankrig og Tyskland foreslår de nuværende ledere et priviligeret partnerskab til Tyrkiet som 

erstatning for fuldt medlemskab. Begge lande anser Tyrkiets optagelse i EU som en trussel for deres 

respektive nationale identiteter og har formået at sikkerhedsliggøre emnet overfor befolkningen. I 

kraft af denne sikkerhedsliggørelse er det blevet legitimt at abstrahere fra gængse politiske regler, 

og Tyskland og Frankrig kan dermed tilbyde et andet slags medlemskab til Tyrkiet, selvom det 

aldrig er hændt i EUs historie, at et kandidatland ikke er blevet fuldtgyldig medlem. Den franske 

modstand til tyrkisk medlemskab har, udover ovenstående argument, tre årsager. For det første  

frygter Frankrig, at EU udvikler sig en udvidet frihandelszone, dvs “det engelske Europa”. For det 

andet er Frankrigs landmænd alt andet end begejstrede for en reform af CAP, hvilket uden tvivl vil 

være en konsekvens af at indlemme Tyrkiet i unionen. Og for det tredje vil Tyrkiets optagelse 
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betyde, at antallet af lande, der bruger fransk som diplomatsprog i EU, vil falde til en endnu mindre 

procentdel end i dag. 

I Tyskland består modstanden også af en kombination af adskillige elementer. Tyskland har den 

største andel af fastboende Tyrkere i EU, og de fleste af dem kommer fra det østlige Anatolien, som 

er karakteriseret ved udbredt fattigdom og et traditionelt livssyn og levemåde. Tyskernes syn på 

tyrkerne stammer fra mødet med de tyrkere, der er immigreret til landet og som er kulturelt 

væsentlig anderledes end tyskerne. Integrationen af de over tre millioner tyrkere i Tyskland er ikke 

en historie præget af succes og Tyskland frygter, at hobetal af fattige tyrkere vil valfarte til landet,  

hvis Tyrkiet bliver medlem af EU.

Opsummerende kan det siges, at befolkningerne i Tyskland og Frankrig anser Tyrkiet-spørgsmålet 

som vigtigt for deres samfund og deres fremtid. I Frankrig skal befolkningen stemme om Tyrkiets 

optagelse, og i Tyskland, hvor det ikke muligt at have en sådan folkeafstemning, har regeringen 

lovet at følge den offentlige opinion. Befolkningen i Storbritannien deltager ikke i debatten i nogen 

nævneværdig forstand. 

‣ Agerer medlemslandene udfra fælles europæiske interesser eller rent nationale? 

Analysen i dette speciale har bevist, at de tre største lande i EU i høj grad handler udfra nationale 

interesser mht. Tyrkiet-spørgsmålet. Storbritannien ønsker at bremse udvidelsen af den politiske 

union, og bevare så meget national suverænitet som muligt. Frankrig vil ikke ændre på den store 

andel af landbrugsstøtte, lander modtager og vil heller ikke risikere at give de fastboende muslimer i 

Frankrig en stærkere stemme, hvilket landet frygter kan blive konsekvensen af tyrkisk medlemskab. 

Derudover vil tyrkisk medlemskab betyde et lavere integrationstempo, hvilket strider imod både 

Tysklands og Frankrigs visioner for EU. Tyskland frygter en strøm af immigranter fra Tyrkiet, som 

vil bosætte sig i landet og tage jobs fra etniske tyskere, samt forværre den i forvejen problematiske 

situation mht. integration af udlændige i Tyskland. Endvidere er det muligt, at både Frankrig og 

Tyskland bekymrer sig om deres relative svækkelse, hvis Tyrkiet bliver medlem og vokser både 

økonomisk og befolkningsmæssigt. Ved at holde Tyrkiet udenfor EU, begrænser de landets vækst 

og bibeholder deres egen status og magt i unionen.

TYRKIET - EUS SYGE MAND

63



‣ I hvor høj grad er Tyrkiets muslimske baggrund afgørende for landets muligheder for at 

blive optaget i EU?

Ingen væsentlige parter i Storbritannien anvender kulturelle argumenter i landets nationale debat om 

Tyrkiet optagelse, i stedet lægges Københavnskriterierne til grund for et eventuelt medlemskab. 

Tyskland og Frankrig mener, at kristendommen er grundlaget for Europas kollektive identitet og 

den europæiske måde at leve på. Indlemmelse af Tyrkiet vil ødelægge den kulturelle homogenitet, 

som Europa ifølge Merkel og Sarkozy består af i kraft af kristendommens store indflydelse, og EU 

vil ikke kunne fungere som en enhed uden kulturel homogenitet. Så længe Tyrkiet er muslimsk, har 

landet jf. Merkel og Sarkozy ingen plads i EU som fuldgyldigt medlem, og Tyrkiet vil aldrig opnå 

medlemskab, så længe disse ledere står i front for EUs mest magtfulde nationer. Dermed er Tyrkiets 

religiøse baggrund blevet en stopklods for landets optagelse i EU. 

EU-landenes indenrigspolitik har ifølge specialets analyse afgørende betydning for Tyrkiets 

optagelse i EU. Det er fuldt ud forståeligt, at Tyrkiet tvivler på unionens objektivitet i vurderingen 

af landets egnethed, for hvad skulle EU gøre, hvis Tyrkiet en dag opfyldte alle kriterier for 

medlemskab og EUs største lande stadig modsatte sig medlemskab? Denne problematik viser, at EU 

på trods af bestræbelser på at fremstå som en samlet enhed overfor omverdenen stadig agerer som 

en samling af nationalstater, som hver især varetager deres nationale interesser. Tyrkiet-spørgsmålet 

er blevet EUs akilleshæl. Et svagt punkt som blotlægger EUs mangelfuldheder, og illustrerer 

unionens ufærdige konstruktion. Tyrkiet er EUs syge mand.
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6.1 Perspektivering 
Hvad nu hvis Tyrkiet bliver træt af at vente på medlemskab og træt af EU-landenes modstand? 

Storbritannien og USA advarer EU mod at skubbe Tyrkiet fra sig, da de frygter, at det kan drive 

landet mod Mellemøsten og dermed væk fra EU og landets ellers vestlige orientering. Især i 

forbindelse med valget i Tyrkiet den 12. juni 2011, hvor Erdogan og hans regering fik over 50 

procent af stemmerne, har flere kommentatorer udbredt bekymringer om Tyrkiets faldende interesse 

for EU og stigende interesse i Mellemøsten.

“Tyrkiet er ikke længere et fattigt land, der ydmygt banker på EU's dør. Tyrkiet er en nation med sin 

egen dagsorden og med det klare sigte at indtage rollen som Mellemøstens leder”  (“Tyrkiets valg”, 

2011).

Ændringer i Tyrkiets udenrigspolitik bekræfter mistanken om landets kursskifte. I 2003 kom der 

skår i den årelange alliance med USA, da Tyrkiet holdt sig udenfor gruppen af lande, der indledte 

Irak-krigen og senere afviste Tyrkiet en amerikansk begæring om at sende tropper gennem landet 

for at nå det nordlige Irak. I 2009 angreb israelske soldater et tyrkisk skib med nødhjælp til Gaza,  

og siden da har temperaturen mellem de to lande kun været nedadgående. Tyrkiet mistænkes nu for 

at ville ofre forholdet til Israel for at fremme landets interesser i Mellemøsten (Sørensen, 2010). 

Erdogan har styrket forbindelserne til Iran og Sudan og på samme tid er 

medlemskabsforhandlingerne med EU næsten gået i stå.

Tyrkiet har styret sig igennem den økonomiske krise med langt større overskud end de europæiske 

lande og “er ikke længere den forudsigelige og føjelige partner”, EU har været vant til (“Tyrkiet - en 

europæisk udfordring”, 2011). Mange tyrkere føler endda, at EU er i tilbagegang, mens de selv 

klarer sig godt (“Tyrkiets valg”, 2011). Den nye østlige orientering kan ifølge Hugh Pope styrke 

Tyrkiets chancer for at opnå medlemskab af EU, fordi Tyrkiet herved viser, at det ikke har brug for 

EU samtidig med, at EUs frygt for at lade Tyrkiet falde i armene på de mellemøstlige stater er 

blevet vækket (Sørensen, 2010). Tyrkiet er vigtig for EU, og ifølge mange tyrkere, vigtigere end EU 

er for Tyrkiet.
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