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ABSTRACT 

Turkey's path towards Western democracy 

The main purpose of this Master Thesis is to identify whether a European Union (EU) membership will be in 

the interest of Turkey as EU seems to have lost its attractiveness. This is to be seen in the light of the fact 

that Turkey has had increasingly foreign policy focus on North Africa and the Middle East since the Arab 

Spring uprisings. 

This thesis is focusing on Turkey's path towards Western democracy and its striving for membership of the 

EU. Turkey's political culture is described from Atatürk founded Turkey as a nation-state in 1923 to the 

present day (2012) in order to clarify how Turkish political culture has developed. This is important to be 

able to understand why Turkey's current accession negotiations with the EU have caused the friction they 

have. In this context, the Western concept of democracy is defined, applied and discussed in relation to 

Turkey’s progress towards Western democracy. 

As a theoretical basis the thesis draws heavily on Robert A. Dahl’s description of the six political institutions 

that define a Western democracy. These will only be able to manifest themselves if Dahl's five conditions 

for democracy are met. When appropriate the theories of Liberalism of Imposition, Liberalism of Restraint, 

Hard Power and Soft Power are applied. 

The Turkish path towards Western democracy seems to be long, as Turkey's political heritage is revealed to 

be going in circles as Erdoğan and his AKP government have evolved into an authoritarian force at the 

expense of Western democratic values. Meanwhile, a slightly arrogant Turkish attitude towards the EU has 

emerged. Thus, there is a clear perception that Turkey is better off as an independent central player and 

that the EU need Turkey more than Turkey needs the EU. This is due to the fact that Turkey has developed 

an unprecedented national self-consciousness that was further reinforced during the Arab Spring uprisings. 

The Arab countries see a great political role model in Turkey due to its accession negotiations with the EU 

and its apparent combination of Western democratic values with Islamic virtues. As such Turkey therefore 

appears much more Western and democratic than any other state in Turkey's vicinity. 
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1. INDLEDNING  

Den 3. oktober 2005 indleder Tyrkiet optagelsesforhandlinger med Det Europæiske Fælleskab (EU) om et 

muligt tyrkisk EU-medlemskab. Det sker efter, at det islamisk-konservative parti AKP iværksatte en hidtil 

uset reformproces i Tyrkiet efter deres jordskredssejr i 2002. AKP-regeringens vision og erklærede politiske 

mål er at få Tyrkiet optaget i EU. AKP-regeringen vil ikke blot føre Tyrkiet mod et vestligt demokrati, men 

også fastslå, at islam og demokrati godt kan forenes i al fordragelighed i et moderne samfund. Et samfund, 

som Tyrkiet gerne vil være et mønstereksempel på.  

Det må formodes, at et tyrkisk EU-medlemskab vil have lange udsigter, også selvom det skulle lykkes for 

Tyrkiet at få forhandlet EU-optagelsen igennem rent teknisk. Teoretisk set skal Tyrkiet blot opfylde og 

efterleve EUs krav og standarder for medlemskab, men i praksis udspiller der sig et sandt magtpolitisk 

drama. Flere EU-stater heriblandt Østrig og Frankrig ønsker folkeafstemninger om Tyrkiets EU-medlemskab. 

EU henviser officielt til fællesskabets absorptionskapacitet – dvs. EUs evne til at optage og integrere nye 

medlemsstater. Et tyrkisk medlemskab i EU er derfor på ingen måde givet på forhånd.  

Intet medlemskab i EU har været så omdiskuteret og er fortsat så usikkert som tilfældet er med Tyrkiet. 

Tyrkiet har officielt forsøgt at blive fuldgyldigt EU-medlem i 25 år, ligesom landet i 48 år har indgået i et tæt 

handelssamarbejde med EU, som associeret EU-medlem. Det altoverskyggende problem i Tyrkiets vej mod 

EU-medlemskab er, ifølge Europa-Kommissionen i 2011, at Tyrkiet fortsat ikke formår at leve op til især EUs 

politiske medlemskrav om demokrati og menneskerettigheder. En væsentlig årsag hertil er den politiske 

kultur i landet.    

Den tyrkiske befolknings opbakning til tyrkisk medlemskab af EU er faldet markant siden 2004. Den indre 

reformproces i Tyrkiet synes desuden at være gået helt i stå. Der er i stedet tendens til, at den tyrkiske AKP-

regering udbygger og styrker sin politiske og økonomiske interessesfære i Mellemøsten og Nordafrika. Det 

sker som følge af AKP-regeringens nye tyrkiske udenrigspolitik, der har tydelige neo-osmanniske 

undertoner.  

Iagttagere bedyrer, at Tyrkiet opfører sig som en regional stormagt og sætter spørgsmålstegn ved Tyrkiets 

fortsatte orientering mod EU. Den tyrkiske premierminister Recep Tayyip Erdoğan var på sin rundrejse i 

Mellemøsten og Nordafrika særligt imødekommende over for de nye regeringer i Tunesien, Egypten og 

Libyen efter Det Arabiske Forår. Det har fået iagttagerne til at hævde, at EU ikke ved, hvor de har Tyrkiet. 

Spekulationer om skjulte tyrkiske dagsordener cirkulerer trods Tyrkiets optagelsesforhandlinger med EU.   
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1.1. Problemformulering  

I 2011 blev det internationale samfund vidne til en bølge af demonstrationer i både Mellemøsten og 

Nordafrika. Demonstrationerne havde sit udspring i Tunesien og havde det til fælles, at de udtrykte 

befolkningernes krav om frihed, lighed, demokrati og menneskerettigheder. Det blev starten på Det 

Arabiske Forår – en revolution, ingen havde forudset komme.  

Det står hurtigt klart, at staternes diktatorer har spillet fallit. Det er i stedet de arabiske befolkninger, der 

fremover skal bestemme staternes videre politiske skæbne. Men det vil tage årtier at skabe en demokratisk 

kultur.  

Det ved Tyrkiet om nogen. Tyrkiet har selv gennemgået denne forvandling fra islamisk stat til moderne 

nationalstat efter vestligt forbillede. Tyrkiet er nået så langt i sin demokratiske proces, at det siden 2005 

officielt forhandler om medlemskab i EU.  

Erdoğan er derfor ikke sen med at rejse til de nye regeringer i både Tunesien, Egypten og Libyen og 

promovere Tyrkiet som politisk forbillede i kølvandet på Det Arabiske Forår. Det sker på baggrund af, at 

Tyrkiet i de senere år har formået at positionere sig som en særdeles central politisk aktør i regionen, 

ligesom Tyrkiet er indgået i politiske og økonomiske fællesskaber med sine omkringliggende nabostater.  

Det går rigtig godt for Tyrkiet der med sine høje vækstrater har gjort det rigtig godt i forhold til Europa. 

Alene i 2011 oplevede Tyrkiet en vækst på 8,5 %. Det gjorde Tyrkiet til den næsthurtigst voksende økonomi 

i verden, kun overgået af Kina (Karasu 2012). I kraft af dette har Tyrkiet udviklet en øget national selvtillid 

og selvbevidsthed. Tyrkiet er både en økonomisk og politisk uafhængig aktør. Der er således opstået en 

lettere arrogant tyrkisk holdning i forhold til EU: 

”(…) EU har mere brug for Tyrkiet, end Tyrkiet har brug for EU” (Fleischhacker 2011/Min 

oversættelse1). 

Det er udmeldinger som disse, der har fået vestlige iagttagere til at tvivle på Tyrkiets egentlige hensigter. 

Spekulationerne går på, hvorvidt Tyrkiet er mere interesseret i at gøre sin indflydelse gældende i 

Mellemøsten og Nordafrika fremfor at blive medlem af EU.   

Ovenstående problematik leder mig til følgende problemformulering:  

Hvorledes vil et medlemskab af EU være i Tyrkiets egen interesse?  

Jeg arbejder på baggrund af ovenstående problemformulering med følgende underspørgsmål:  

                                                           
1 „(…) die EU die Türkei mehr braucht als die Türkei die EU“ (Fleischhacker 2011).  
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1. Hvilke demokratiske problemer er opstået som følge af måden, hvorpå Atatürk etablerede Tyrkiet 

som nationalstat?  

2. Hvilken indflydelse har Tyrkiets hidtidige politiske kultur på perspektiverne for optagelse i EU?  

3. Hvordan påvirker forholdet mellem Tyrkiet og EU Tyrkiets perspektiv for EU-medlemskab?  

4. På hvilken måde anvender Erdoğan optagelsesforhandlingerne med EU til at legitimere Tyrkiet som 

en central aktør i Nordafrika og Mellemøsten?  

1.2. Metode  

Denne afhandling bygger på kvalitativ metode af allerede offentligt tilgængeligt materiale. I min 

litteratursøgning har jeg gjort brug af mine fremmedsprog og inddraget artikler fra både nationale og 

internationale medier. Der har dog været en naturlig afgrænsning til dansk-, tysk- og engelsksprogede 

medier, da jeg hverken taler, skriver eller læser tyrkisk.  

En hovedkilde har været det ugentlige tyske nyhedsmagasin DER SPIEGEL, der har en meget aktuel og bred 

nyhedsdækning af Tyrkiet. Det gør det muligt at følge den aktuelle udvikling i Tyrkiet på nærmeste hold. 

DER SPIEGEL bringer ofte interview med Erdoğan og andre tyrkiske regeringsmedlemmer, hvilket sjældent 

ses i danske medier. DER SPIEGEL er internationalt anerkendt for sin dybdegående og saglige journalistik.  

Det skal bemærkes, at jeg har indstillet min litteratursøgning den 12.8.2012. 

For at underbygge og styrke validiteten af mine kilder har jeg haft stort udbytte af min deltagelse på 

Copenhagen Conference ”Tyrkiet – landet i midten” afholdt af Atlantsammenslutningen den 22.3.2012. Her 

deltog blandt andre Dagbladet Politikens Tyrkiet-korrespondent Martin Selsøe Sørensen, der kunne bidrage 

med egne aktuelle erfaringer og arbejdsrelaterede oplevelser i Tyrkiet, og de to ledende danske forskere 

med spidskompetencer i Tyrkiet og tyrkiske forhold Daniella Kuzmanovic, Københavns Universitet, og 

Mehmet Ümit Necef, Syddansk Universitet.  Alle arbejder de uafhængigt og kan vurdere situationen i og 

omkring Tyrkiet upartisk.   

I min analysedel tager jeg udgangspunkt i centrale elementer fra Europa-Kommissionens statusrapporter 

om Tyrkiets bestræbelser på at tilnærme sig EUs krav og standarder. Jeg er opmærksom på, at jeg ved at 

inddrage og diskutere centrale elementer fra statusrapporterne står overfor et kildekritisk problem. Det 

skyldes, at rapporterne er officielle beretninger, hvorfor eventuelle alvorlige problemer og vanskelige 

forhandlinger med Tyrkiet vil være nedtonet. Dette er ikke mindst på baggrund af, at EUs forhandlinger 

med Tyrkiet foregår på både formelt og uformelt plan.  Jeg må derfor selv analysere, vurdere og tolke de 

givne statusrapporter. Statusrapporterne giver dog et kontinuerligt billede af den politiske udvikling i 

Tyrkiet siden 1998, hvor den første rapport om Tyrkiet udkom.  

Statusrapporterne bliver suppleret med vurderinger og iagttagelser fra mine øvrige kilder. Disse omfatter 
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blandt andre: statusrapporter fra menneskerettighedsorganisationerne Human Rights Watch og Amnesty 

International. Det skyldes, at begge organisationer har en anden og mere kritisk tilgang i deres rapportering 

af tyrkiske forhold end Europa-Kommissionen. Rapporterne fra de to organisationer skal dog ses som 

partsindlæg med hver deres respektive dagsorden i forhold til Tyrkiets efterlevelse af 

menneskerettighederne.  

Ydermere anvendes kvantitative data, der understøtter de konkrete analytiske overvejelser.   

Robert A. Dahls teoretiske ramme danner grundlag for denne afhandlings definition af den vestlige 

demokratiform og min vurdering af det nuværende tyrkiske politiske system. Dahls seks kriterier (kaldet 

politiske institutioner) for et moderne repræsentativt demokrati (Dahl 2000:70) og hans fem 

grundlæggende betingelser for demokrati (Dahl 2000:114ff) bruges som grundlag for min analyse. Dahls 

teoriramme supplereres undervejs af bidrag fra Mogens Herman Hansen og Alf Ross, som begge, ligesom 

Dahl, er meget anerkendte demokratiteoretikere. Jeg er opmærksom på, at de tre demokratiteoretikere 

har meget sammenfaldende teoretiske standpunkter. Der er dog mindre, men væsentlige forskelle i hver 

deres syn på vestligt demokrati. Det bidrager til en bredere og mere fyldestgørende definition og forståelse 

af demokrati. 

Jeg inddrager endvidere Georg Sørensens ”A Liberal World Order in Crisis” (2011), der konstaterer, at den 

demokratiske styreform ikke har sejret endegyldigt, som Francis Fukuyama ellers forudså, at den ville efter 

Berlinmurens fald i 1989. Der synes i stedet at være styreformer, der profilerer sig bevidst ved at være et 

modstykke til vestligt demokrati. Det er et udsagn, der er særdeles relevant i forhold til Tyrkiets jagt på 

vestligt demokrati. Georg Sørensen definerer desuden de to politiske tilgange Liberalism of Restraint og 

Liberalism of Imposition. Disse anvendes som kobling til Tyrkiets komplicerede forhold til EU.  

Joseph Nyes teori om brugen af Soft Power og Hard Power anvendes for at klarlægge, hvordan en stat kan 

øve indflydelse på andre stater og dermed opnå politisk magt.  

Alle teorier bidrager tilsammen til min analyse af Tyrkiets vej mod vestligt demokrati og dermed et muligt 

medlemskab i EU.   

1.3. Afgrænsning  

Da afhandlingens fokus udelukkende er på Tyrkiets efterlevelse af EUs politiske kriterium om ”stabile 

institutioner, der sikrer demokrati, retsstat, menneskerettigheder og respekt for og beskyttelse af 

mindretal” (Folketingets EU-Oplysning 2007), afgrænser jeg mig fra at behandle de to øvrige 

Københavnskriterier2.  

                                                           

2
 1) Et økonomisk kriterium 2) Et kriterium om at implementere EUs Aquis Communautaire (Folketingets EU-Oplysning 

2007).  
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Ydermere forholder jeg mig ikke til FNs Verdenserklæring om Menneskerettighederne (1948) og 

Europarådets Konvention til beskyttelse af Menneskerettigheder og grundlæggende Frihedsrettigheder 

(1950) i min vurdering af Tyrkiets efterlevelse af EUs politiske kriterium. Jeg beskæftiger mig heller ikke  

med Tyrkiets økonomiske udvikling, da afhandlingens omdrejningspunkt er Tyrkiets politiske kultur. EU-

Parlamentets, de enkelte medlemsstaters og de europæiske befolkningers holdninger til et eventuelt 

tyrkisk EU-medlemskab behandles heller ikke. Fokus er alene på Kommissionens anbefalinger og 

vurderinger i Tyrkiets optagelsesproces samt det politiske spil, der foregår mellem Tyrkiet og EU. Dette er 

yderligere forstærket i kølvandet på Det Arabiske Forår.   

Ydermere afgrænser jeg mig fra en historisk gennemgang af Tyrkiets forhold til dets mindretal og nære 

nabostater; herunder eksempelvis beskyldninger om det armenske folkemord i Tyrkiet i 1915 samt 

forholdet til Grækenland og Cypern, som følge af Tyrkiets invasion af Cypern i 1974.  

Mine manglende tyrkiske sprogkundskaber afgrænser mig endvidere fra at behandle tyrkisk lovgivning og 

lovforslag dybdegående, da disse alene er at finde på tyrkisk.    
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2. TEORI  

Dette kapitel beskriver liberalismens grundlæggende karaktertræk og klarlægger to forskellige politiske 

tilgange til udbredelse af liberalistiske, demokratiske grundprincipper. Ydermere defineres det vestlige 

demokrati, ligesom karakteristika og betingelser for demokrati præsenteres. Kapitlet diskuterer til slut det 

vestlige demokratis universelle gyldighed.  

2.1. Liberalisme   

Et af liberalismens grundlæggende karaktertræk er et generelt positivt syn på menneskets natur. I 

modsætning til realisterne, som udelukkende ser mennesket som egoistisk og selvcentreret, mener 

liberalisterne, at mennesker kan samarbejde om fælles interesser både indenrigs- og udenrigspolitisk 

(Jackson et al. 2007:98). Liberalisterne tillægger derfor især internationale institutioner en stor betydning 

for skabelse og udvikling af transnationale samarbejder mellem både liberale og ikke-liberale stater. Det vil 

på sigt føre til verdensfred (Ibid.:99), da staterne vil være så gensidigt afhængige af hinanden både socialt, 

politisk og økonomisk, at det vil fjerne ethvert incitament til at føre krig stater imellem (Ibid.:101).    

2.2. Liberal verdensorden  

Georg Sørensen argumenterer i bogen ”A Liberal World Order in Crisis” (2011) for, at den nuværende 

liberale verdensorden er mere kompleks, end den nogensinde før har været og mest af alt minder om en 

kludetæppe-orden (Sørensen 2011b:53). Der mangler konkret liberalt lederskab (Ibid.:5)3.  

Et centralt stridspunkt er diskussionen om, hvorvidt liberale stater bør blande sig i ikke-liberale staters 

indre anliggender eller ej (Ibid.:23ff). På den ene side kan de liberale stater vælge at føre en Liberalism of 

Restraint-politik, der anerkender og accepterer ikke-liberale staters valg af styreform. Det afholder liberale 

stater fra at blande sig i de ikke-liberale staters indre anliggender (Ibid.:54ff). På den anden side kan de 

liberale stater også vælge at føre en Liberalism of Imposition-politik, der betyder, at en intervention er en 

mulighed for at sikre, at ikke-liberale stater udvikler liberale og demokratiske principper.  

Der er stor uenighed om, hvilken politik liberale stater bør føre i fremtiden for at sikre en liberal, 

demokratisk verdensorden. Ifølge Georg Sørensen mener de fleste liberale teoretikere, at det bør være 

legitimt at intervenere under særlige forhold, men definitionen af disse er fortsat omdiskuteret. Det 

skyldes, at en intervention på den ene side kan være en sidste udvej for at forhindre en regulær humanitær 

katastrofe, som tilfældet var med NATO i Libyen marts 2011. Intervention kan dermed retfærdiggøres 

blandt andet i forhold til liberalismens egne grundprincipper om frihed og dermed befolkningens frie valg til 

selv at afgøre deres skæbne og forfølge deres egen lykke. På den anden side kan en intervention også 

                                                           
3
 Det har især været tydeligt under finanskrisen, hvor ledende liberale statsledere tøvede med at tage lederskab 

(Sørensen 2011b:5).  
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misbruges for at sikre nationale interesser (Ibid.:54ff).   

Det er ikke kun spøgsmålet om intervention, der skaber uenighed blandt liberale teoretikere. Det gør også 

spørgsmålet om, hvorvidt det overhovedet vil være muligt at påtvinge en ikke-liberal stat liberale 

principper såsom frihed, fred, demokrati og menneskerettigheder (Ibid.:24).  

2.2.1. Liberalism of Imposition  

Kendetegnende for en Liberalism of Imposition-politik er, at den indeholder elementer fra den 

imperialistiske ideologi (Sørensen 2011b:1ff). Tilhængere ønsker således aktivt at påvirke og intervenere i 

ikke-liberale staters indre anliggender for at sikre udbredelsen af en liberal og demokratisk styreform, da 

liberalismens værdier anses for universelle og moralsk overlegne i forhold til andre kulturer, styreformer og 

traditioner (Ibid.:43). Ikke-liberale staters brud på menneskerettighederne tolereres og accepteres derfor i 

langt mindre grad (Ibid.:56). En militær intervention anses som et legitimt værktøj (Ibid.:43), hvilket er et 

liberalistisk paradoks, da liberale værdier dermed søges fremmet gennem ikke-liberale tiltag (Ibid.:55).  

Som situationen i både Afghanistan og Irak viser, har en aktiv Liberalism of Imposition-politik den 

utilsigtede effekt, at den medfører en stigende modstand i den ikke-liberale befolkning imod liberalistiske 

værdier (Ibid.:57). Liberale institutioner kan oprettes, men en liberal, politisk kultur har svære kår i et 

område, hvor befolkningen fratages retten til selv at konstruere og udvikle sin egen politiske kultur og i 

stedet påtvinges en fremmed identitet og fremmede institutioner uden hensyn til tradition og lokale 

betingelser (Ibid.:85).  

2.2.2. Liberalism of Restraint  

Liberalism of Restraint lægger i modsætning til Liberalism of Imposition vægt på staternes autonomi. Fokus 

er på staternes frie valg til selv at bestemme hvilken styreform, de ønsker at have, og denne bør accepteres 

og tolereres af verdenssamfundet (Sørensen 2011b:56ff). En indblanding i ikke-liberale staters indre 

anliggender er derfor udelukket (Ibid.:54). Tilhængere mener i stedet, at politiske ændringer i en fremmed 

stat i sidste ende alene vil afhænge af statens egen befolkning og deres ønske om politiske forandringer. 

Liberale stater kan hjælpe til med statsopbygning etc., men udefrakommendes reelle indflydelse og 

påvirkning bør være begrænset. En Liberalism of Restraint-politik vil derfor være kendetegnet af en 

udpræget tilbageholdenhed overfor ikke-liberale stater (Ibid.:56ff) samt en fundamental tro på, at 

internationale institutioner vil kunne danne ramme om et fredeligt samarbejde mellem ikke-liberale og 

liberale stater og dermed bidrage til udbredelsen af liberale værdier (Ibid.:60).  

Som klarlagt ovenfor er Liberalism of Imposition og Liberalism of Restraint to modstridende tilgange i 

international politik. Ifølge Georg Sørensen, har Liberalism of Imposition siden 2000 påvirket ledende 

liberale staters politik i forholdet til ikke-liberale stater (Ibid.:88). Der synes imidlertid at være et opgør på 
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vej mod denne politik til trods for, at diskussionen om de to tilgange endnu ikke er afsluttet blandt liberale 

teoretikere. Eksempelvis tøver verdenssamfundet i den aktuelle borgerkrig i Syrien med at reagere overfor 

regimets diktatur (jf. Liberalism of Restraint). Dette skyldes primært, at forskellige regionale og 

sikkerhedspolitiske interesser gør, at der ikke kan opnås enighed i FNs Sikkerhedsråd om en tilstrækkelig 

intervention.  Det understreger spørgsmålet om, hvilken politisk vej verdens førende liberale ledere bør 

forfølge i deres stræben efter at udbrede og sikre en stabil liberal verdensorden.  

Georg Sørensen er kritisk overfor begge politiske tilgange i deres reneste form, idet både Liberalism of 

Imposition og Liberalism of Restraint medfører spændinger og dilemmaer, som på sigt vil undergrave den 

liberale verdensorden (Ibid.:187). Han mener endvidere, at der ikke er noget kompromis mellem de to 

modstridende tilgange (Ibid.:26), men understreger samtidig, at der på nuværende tidspunkt ikke findes 

noget alternativ til den liberale verdensorden (Ibid.:168).  

2.2.3. Hard Power versus Soft Power 

Som Joseph Nye fremhæver i bogen ”Soft Power – The Means to Success in World Politics” (2004), kan en 

stat direkte og indirekte påvirke andre stater i forsøget på bl.a. at bevæge dem mod en liberalistisk 

dagsorden. Det sker gennem brugen af Hard Power eller Soft Power (Nye 2004:5). 

Begrebet Hard Power er brugen af direkte magtmidler. Afsenderstaten kan enten lokke eller true sig til det 

ønskede resultat (Ibid.). Det kan, som det fremgår af figur 1, eksempelvis være ved brug af bestikkelse eller 

trusler om sanktioner.  

Soft Power er indirekte magtmidler såsom politiske værdier, kultur, udenrigspolitik og institutioner (se figur 

1). Afsenderstaten opnår sine ønskede resultater ved at gøre sig selv, sin politik og sine værdier til et 

forbillede, som andre stater frivilligt ønsker at efterligne (Ibid.:5ff). Det vil på sigt legitimere afsenderstaten 

og dens intentioner, hvilket vil medføre reduceret modstand mod afsenderstatens stræben efter ønskede 

resultater (Ibid.:8ff).  

Figur 1 Hard Power Soft Power 
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Brugen af Soft Power kan også, på kort eller langt sigt, udøves af andre aktører som organisationer, 

mediegrupper, uddannelsesinstitutioner, sociale medier og privatpersoner, da brugen af Soft Power ikke er 

påtvingende, men alene afhængig af modtagerstatens modtagelighed (Ibid.:13). Det gør Soft Power som 

værktøj særdeles svær at anvende for en stats regering (Ibid.:99).  

Som Joseph Nye betoner, skaber Soft Power ikke direkte håndgribelige resultater som Hard Power, men der 

opbygges i stedet goodwill overfor afsenderstaten, hvilket kommer til udtryk, når afsenderstaten søger 

allierede (Ibid.:16). 

Brugen og vigtigheden af Soft Power vil fortsat stige i den nuværende liberale verdensorden, da brugen af 

Soft Power i modsætning til Hard Power gør det markant lettere at få ikke-demokratiske stater til selv at 

inkorporere en liberal livs- og styreform (Ibid.:17).   

2.3. Den vestlige demokratiopfattelse  

Ifølge de førende demokratiteoretikere Robert A. Dahl, Alf Ross og Mogens Herman Hansen betyder 

demokrati først og fremmest folkestyre. Som de følgende afsnit vil klarlægge indgår der imidlertid flere 

elementer og kriterier i den videnskabelige behandling af begrebet. 

2.3.1. Demokrati – en definition      

Demokrati stammer oprindeligt fra oldgræsk: ”demokratia” og er sammensat af ordene ”demos”, der 

betyder folk og ”kratos”, der betyder magt eller styre (Hansen 2010:16). Karakteristisk for et folkestyre er, 

at den politiske magt udspringer fra folket (Ross 1999:108.). Borgerne føler og tillægges et medansvar i 

staten i modsætning til en totalitær stat, hvor alt ansvar samles hos en person (Ibid.:178).  

Dahl udvider begrebet til at være såvel en virkelig politisk styreform med stærke statsinstitutioner, der 

sikrer borgernes retssikkerhed som et uopnåeligt ideal (Dahl 2000:25ff). Ifølge Dahl kan en stat kun 

betegnes som demokratisk, hvis følgende seks politiske institutioner eksisterer i staten: 1) Valgte 

repræsentanter 2) Frie, retfærdige og hyppige valg 3) Ytringsfrihed 4) Adgang til alternative 

informationskilder 5) Forsamlingsfrihed 6) Omfattende borgerrettigheder (Ibid.:69ff).  

Ross tillægger begrebet en yderligere dimension, idet han argumenterer for, at demokrati også er en 

livsform, der gensidigt påvirker den demokratiske styreform (Ross 1999:103ff). Hansen (2010) sætter 

demokrati ind i en nutidig kontekst, idet han kobler demokrati med den liberalistiske tankegang om frihed, 

lighed og menneskerettigheder4. Demokrati bliver dermed udtryk for en politisk ideologi (Hansen 2010:15).  

Det er i øvrigt en tilgang, der er blevet populær efter Berlinmurens fald i 1989 og afspejles i Liberalism of 

                                                           
4
 Hansen (2010) argumenterer for at, der i den vestlige verden er en fundamental tro på, at demokrati og 

menneskerettigheder hænger uløseligt sammen, da de ikke alene er et supplement, men også en forudsætning for 
hinanden (Hansen 2010:31).  
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Imposition.  

Sammenfattende afspejler demokratiet en række givne frihedsrettigheder i en politisk styreform, der til lige 

dyrkes som livsform og politisk ideologi5.  

2.3.2. Betingelser for demokrati    

Ifølge Dahl vil følgende fem betingelser enten øge eller svække mulighederne for demokrati i et land: 1) 

Kontrol over militær og politi gennem valgte øvrighedspersoner 2) Demokratiske anskuelser og politisk 

kultur 3) Ingen stærk fremmed kontrol, der er fjendtlig over for demokrati 4) Moderne markedsøkonomi og 

samfund 5) Svag subkulturel pluralisme (Dahl 2000:115). Jeg vil koncentrere mig om punkterne 1, 2 og 5, da 

det er dem, jeg anvender i afhandlingen.  

1) Kontrol over militær og politi gennem valgte øvrighedspersoner. Ifølge Dahl er ledere af militær og 

politi den farligste, indre trussel mod demokratisering, da der er et stort magtmisbrugspotentiale forbundet 

med disse, hvis de ikke er underlagt en effektiv civil kontrol og statslovgivning (Dahl 2000:116ff)6. Dette 

synspunkt bakkes op af Ross, som desuden fastslår, at demokrati og militær som institution ikke er to 

uforenelige størrelser, men det kræver en demokratisk tilpasning af militæret (Ross 1999:165).  

2) Demokratiske anskuelser og politisk kultur. Ifølge Dahl trives demokrati bedst i en stat, hvor det ikke er 

påtvunget, men hvor demokratiske værdier er støttet af befolkningen og forankret i den politiske kultur 

(Dahl 2000:123). Det tager lang tid at udvikle en demokratisk kultur, men det skaber et solidt fundament 

for, at demokratiet kan udvikle sig fra generation til generation (Ibid.). Ross har en mere proaktiv tilgang, 

idet han mener, at befolkningen må opdrages til demokrati gennem uddannelse og oplysning (Ross 

1999:196).  

5) Svag subkulturel pluralisme. Ifølge Dahl sikrer en nations samhørighed demokratisering, hvilket Ross og 

Hansen (2010) er enige i, mens stridende subkulturer (dvs. mindretal) medfører eksistensen af ”(…) en 

nation i nationen”, hvilket kan destabilisere demokratiet. Subkulturer ser ofte deres politiske krav som 

principielle sager, der ikke kan forhandles om, derfor er villigheden til politiske kompromisser begrænset 

(Dahl 2000:117ff). Der må derfor være ”(…) en vis harmoni i de yderste målsætninger (…)” (dvs. et 

værdifællesskab) for, at mindretallet vil kunne identificere sig med og anerkende flertallets ret, hvilket 

skaber grobund for samhørighed (Ross 1999:210).  

                                                           
5
 Den fremherskerende form for demokrati i dag er det såkaldte liberale demokrati. Særligt kendetegnende for liberalt 

demokrati er, at der er en særdeles tæt forbindelse mellem de tidligere omtalte liberalistiske værdier, demokratiets 
grundlæggende principper samt en kapitalistisk markedsøkonomi (Hansen 2010:7). 
6
 Militæret kan udføre planlagte og systematiske voldsaktioner for udelukkende at fremme egne interesser (Ross 

1999:177). 
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Selvom et land har stærke demokratiske statsinstitutioner, der sikrer retssikkerheden, vil demokratiets 

eksistens kun sikres, hvis ovennævnte fem betingelser efterleves (Dahl 2000:115), da de er en forudsætning 

for, at Dahls seks politiske institutioner kan etableres, som beskrevet i afsnit 2.3.1. 

2.3.3. Demokrati i 2012  

Kampen for demokrati har været lang og kompleks siden dets opståen i oldtidens Grækenland, men der har 

været ”(…) en udtalt bevægelse i demokratisk retning over århundrederne” (Fukuyama 2009:82). Fukuyama 

betragtede vestligt demokrati som den endelige styreform og argumenterede, kort efter Kommunismens 

sammenbrud, for demokratiets universelle gyldighed og dermed ”historiens afslutning” (Fukuyama 

2009:15,75ff).  

Som det fremgår af tabel 1, er antallet af demokratier (frie lande) steget stabilt fra 44 i 1972 til 87 i 20117. 

Antallet af delvist frie lande i samme periode er steget fra 38 til 60, hvilket kan ses som udtryk for et 

stigende antal påbegyndte demokratiseringsprocesser. Andelen af ikke-frie lande er næsten halveret (fra 46 

% til 24 %), andelen af delvist frie-lande er næsten konstant over tid, mens andelen af frie lande er steget 

fra 29 % til 45 %. Baggrunden er, at antallet af nye lande er steget fra 151 i 1972 til 195 i 2011, altså en 

stigning på hele 44 lande svarende til ca. 30 % i forhold til 1972.  

Tabel 1. Udvikling af demokrati ifølge Freedom House 

År 

Frie lande Delvist frie lande Ikke-frie lande 

Antal Procentdel Antal Procentdel Antal Procentdel 

1972 44 29 38 25 69 46 

1989 61 37 44 26 62 37 

1992 75 40 73 39 38 21 

2000 86 45 58 30 48 25 

2011 87 45 60 31 48 24 

Kilde: Freedom House 2012 

 

Udbredelsen af demokrati må imidlertid ikke overvurderes, da en lang række stater fortsat befinder sig i 

såkaldte ”demokratiske gråzoner” (svarende til delvist frie lande) og kun viser få tegn på demokrati 

(Sørensen 2011b:74). Den demokratiske styreform er fortsat dominerende, men har ikke sejret endegyldigt, 

som Fukuyama ellers forudså. Der er i stedet en forekomst af andre varianter af den demokratiske 

styreform, heriblandt mere autoritære styreformer som i Rusland og Kina. Der er desuden en tendens til, at 

                                                           
7
 Det amerikanske analyseinstitut Freedom House vurderer årligt graden af demokrati udtrykt i graden af frihed og 

kategoriserer demokratiske stater for ”frie”, lande med demokratiske islæt for ”delvis frie” og ikke-demokratiske lande 
for ”ikke frie” (Freedom House 2012).   
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flere stater bevidst forsøger at være en modpol til Vesten (Sørensen 2011b:53) heriblandt Tyrkiet8.  

Fælles for de varierende styreformer er, at de vidner om, at verden kan opfattes på en anden måde end ud 

fra Vestens ideologiske og ufravigelige demokratiprincipper. Det kan på sigt så tvivl om Vestens 

selvopfattelse af, at der kun er en universel form for demokrati nemlig den vestlige liberale, demokratiske 

model. 

2.4. Delkonklusion    

Vestligt demokrati er en politisk styre- og livsform karakteriseret af en række ubestridelige 

frihedsrettigheder, der er gennemsyret af liberalistiske grundprincipper om lighed, frihed og 

menneskerettigheder. Til trods for at demokrati er udbredt over hele verdenen, er flere stater fortsat i 

demokratiske gråzoner. Det skyldes, at et vestligt demokrati kun eksisterer, hvis fem betingelser for 

demokrati efterleves, da dette sikrer etableringen af seks politiske institutioner, der definerer et vestligt 

demokrati. Der er imidlertid fremkommet varianter af den demokratiske styreform, som på hver deres 

måde distancerer sig fra det vestlige demokrati og dermed bringer det vestlige demokratis universelle 

gyldighed til diskussion. Demokratiske stater kan dog enten passivt gennem en Liberalism of Restraint-

tilgang eller aktivt gennem en Liberalism of Imposition-tilgang fastholde og udbrede det liberale 

demokratiske tankesæt samt bevæge ikke-demokratiske stater mod en liberalistisk dagsorden direkte ved 

brug af Hard Power eller indirekte ved brug af Soft Power.  

  

                                                           
8
 Som vi skal se i analysedelen, giver det sig udslag i, at Tyrkiet på den ene side officielt bekender sig til demokrati og 

forhandler om EU-medlemskab, men på den anden side også vedkender sig en mere islamisk dagsorden som følge af 
nuværende AKP-regering og dets neo-osmanniske politik.  
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3. TYRKIET – EN NATIONALSTAT   

For at forstå Tyrkiets politiske kultur og de nuværende forhandlinger med EU er det afgørende at have et 

grundlæggende kendskab til landets fortid. Dette kapitel skildrer derfor den historiske udvikling fra 

Osmannerrigets fald i 1918 til dannelsen af den tyrkiske nationalstat i 1923. Det er i denne periode, at 

Tyrkiet finder sin identitet som nationalstat og nation. Kapitlet beskriver udviklingen af den tyrkiske 

nationalstats rammer med særlig fokus på den kemalistiske ideologi. 

3.1. Osmannerrigets fald  

I sin storhedstid omkring 1500-tallet strækker Osmannerriget sig fra Sydøsteuropa og Balkan over store 

dele af Mellemøsten til Nordafrika (Fenger-Grøndahl 2007:23ff). Riget mister dog store dele af sit 

territorium i både Nordafrika og Sydøsteuropa allerede inden Første Verdenskrigs udbrud i 1914 (Ibid.:26). 

Riget er derfor præget af ustabilitet i form af løsrivelser, voldelige folkeoprør og massakrer som fx det 

armenske folkemord i 1915 (Levin 2011:160, Rojan 2010:261).  

Til trods for en tyrkisk, vestligt orienteret elites forsøg på at modernisere Osmannerriget, bryder det 

fuldstændig sammen i 1918, som følge af nederlaget i Første Verdenskrig. Sammenbruddet skyldes ikke 

mindst Sévres-traktaten, som sejrherrerne USA, Frankrig, Storbritannien og Italien pålægger Osmannerriget 

i 1920. Som det fremgår af figur 2, skal Osmannerriget ikke alene afstå samtlige besiddelser i Mellemøsten, 

men også afgive dele af det vestlige Anatolien til Grækenland. Selvstændige armenske og kurdiske stater 

skal oprettes i Østanatolien, mens resten af Osmannerriget kommer under sejrherrernes fuldstændige 

kontrol.  

Figur 2. Tyrkiets territoriale grænser ifølge Sévres-traktaten fra 1920  
 
 
  

Kilde: Sørensen et al. 2005:24 



19 
 

3.1.1. Sévres-traktaten   

Som følge af Sévres-traktaten mister Osmannerriget fuldstændig indflydelse og opleves derfor yderst 

ydmygende af de tyrkiske nationalister (de såkaldte Ungtyrkere), der allerede inden Første Verdenskrigs 

udbrud er begyndt at organisere sig (Mango 2004:34). På trods af at Sévres-traktaten aldrig bliver tiltrådt, 

indleder General Mustafa Kemal Pasha (senere med tilnavnet Atatürk – ”tyrkernes fader”) alligevel sammen 

Ungtyrker-bevægelsen den såkaldte Tyrkiske Uafhængighedskrig mod Grækenland9, som besejres i 1922 

(Østergård 1998:169, Mango 2004:35). Som følge af Grækenlands nederlag indgår Tyrkiet og Grækenland 

en separat konvention om en græsk-tyrkisk befolkningsudveksling (læs: etnisk udrensningsproces) i foråret 

1923 (Østergård 1998:169ff). Millioner af etniske græsk-ortodokse mister deres oprindelige nationalitet, da 

disse i stedet klassificeres som grækere og i løbet af 1923 tvangsflyttes til Grækenland, mens ca. 700.000 

muslimer blev betragtet som tyrkere og tvangsflyttet den modsatte vej til den vestlige del af Anatolien, som 

forbliver tyrkisk territorium (Ibid.:143,169)10.  

3.1.2. Lausanne-traktaten   

Som nævnt bliver Sévres-traktaten aldrig tiltrådt, da det efter krigen mod Grækenland lykkes Atatürk at få 

forhandlet en ny fredstraktat på plads: den såkaldte Lausanne-traktat (Sørensen et al. 2005:26). I 

modsætning til Sévres-traktaten anerkender Lausanne-traktaten Tyrkiets selvstændighed, og Tyrkiet får 

defineret de territoriale grænser, der gælder i dag. De græske, armenske og jødiske mindretal anerkendes 

også officielt i Lausanne-traktaten, hvilket efterlader blandt andet et kurdisk mindretal på ca. 15 mio. 

mennesker uden beskyttelse af deres demokratiske rettigheder (Rojan 2010:264, Sørensen et al. 2005:156). 

Som det fremgår af figur 3 får Tyrkiet med Lausanne-traktaten udvidet sine territoriale grænser markant i 

forhold til Sévres-traktaten. Det sker på bekostning af både en kurdisk og armensk stat, ligesom Armeniens 

territorium bliver langt mindre end fastslået i Sévres-traktaten11.   

  

                                                           
9
 Tilnavnet Atatürk anvendes i det efterfølgende om Kemal. 

10
 Antallet af ortodokse kristne på tyrkisk territorium reduceres enormt: fra ca. 2,4 mio. mennesker i 1910 til knap 

400.000 mennesker i 1923 (Østergård 1998:169).  
11

 Armenien bliver senere en Sovjetrepublik indtil 1991.  
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Figur 3.  
Tyrkiets territoriale grænser ifølge Lausanne-traktaten fra 1923  
 
 
  

Kilde: Sørensen et al. 2005:50 
 

I 1923 oprettes den tyrkiske republik med Lausanne-traktatens ikrafttræden, og samme år tiltræder Atatürk 

posten som Tyrkiets første præsident (Pelt 1996:75). 

Det kan undre, at Tyrkiet får lov til at genforhandle freden, som det eneste besejrede land efter Første 

Verdenskrig. Årsagen er, at Atatürk generobrer osmannisk territorium ved væbnet kamp. Det sker gennem 

en mobilisering af de tidligere muslimske befolkninger i Osmannerriget heriblandt de kurdiske klaner, og 

sammen får de bekæmpet de allierede og armenierne i øst (Rojan 2010:263,31)12.  

I Lausanne-traktaten giver Tyrkiet afkald på alle besiddelser uden for det generobrede tyrkiske territorium, 

ligesom Tyrkiet anerkender de allieredes protektorater og nyerhvervede besiddelser på Cypern, i 

Mellemøsten og Nordafrika (Lausanne-traktaten 1923). Atatürk opnår til gengæld at få anerkendt det 

generobrerede territorium som en del af Tyrkiet i 1923 (Rojan 2010:31). 

Til trods for at Sévres-traktaten som tidligere nævnt aldrig bliver tiltrådt, har den en enorm symbolsk 

betydning for den kollektive nationalbevidsthed, da den bliver et intimiderende symbol på tyrkisk 

tilintetgørelse (Sørensen et al 2005:223). Sørensen et al. (2005) kalder denne kollektive frygt for Tyrkiets 

”Sévres-syndrom” (Ibid.:25). Som følge heraf ser især det tyrkiske militær fjender overalt, ligesom det føler 

sig konstant truet af potentielle fjender, der kan splitte Tyrkiet (Öktem 2011:18ff).  

I kapitel 4 beskriver jeg nærmere, hvilken betydning Sévres-syndromet får for Tyrkiets senere politiske 

kultur, der kulminerer i militærkup og ekstreme voldsudbrud i 1960er-, 1970er- og 1980erne.  

                                                           
12

 Atatürk afviser efterfølgende at anerkende kurdernes autonomi, da Tyrkiets integritet skal være udelelig. Han 
bryder derfor sit løfte over for de kurdiske klaner, som ellers var blevet lovet anerkendelse og indflydelse som følge 
deres deltagelse i den væbnede kamp mod de allierede (Rojan 2010:263). Dette lægger grundstenen til den konflikt, 
der lige siden dengang har præget forholdet mellem Tyrkiet og det kurdiske mindretal.   
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3.2. Den kemalistiske ideologi  

Som præsident står Atatürk over for en stor udfordring, idet han både skal genopbygge landet efter krigens 

ødelæggelser og skabe en nationalbevidsthed.  Atatürk har dog den fordel, at Tyrkiet er lykkedes med at 

genforhandle sin fredstraktat. Tyrkiet lider dermed ikke af at være bundet af de allieredes restriktioner, 

men kan i stedet sætte sin egen politiske dagsorden i årene efter 1923, i modsætning til især Tyskland. Det 

er derfor, i hvert fald på et formelt plan, afgørende for Atatürk at lade det internationale samfund vide, at 

landet reelt ønsker at bryde med dets osmanniske fortid, selvom det ikke er en politisk nødvendighed for 

Atatürk, da Lausanne-traktaten ikke oplister nogen formelle krav om, at Tyrkiets nye styre skal orientere sig 

mod Europa (Pelt 1996:75, Lausanne-traktaten 1923).  

Atatürk vil skabe en moderne nationalstat efter europæisk forbillede og dreje Tyrkiet i retning af europæisk 

civilisation, som han betragter som værende den mest udviklede i verden (Mørch 1991:25)13.  

Kemalismen som idelogi er således skabt på baggrund af de reformer, som Atatürk gennemfører 

enehændigt i sin regeringsperiode 1923-1938. Kemalismen danner grundlag for Tyrkiets etablering og 

udgør kernen i den tyrkiske nationalidentitet (Sørensen et al. 2005:41ff). Kemalismens seks grundprincipper 

er:  

1) Republikanisme; Tyrkiet er en republik, og dennes integritet er ukrænkelig.  

2) Nationalisme; den tyrkiske nation består af ét homogent folk: etniske tyrkere.   

3) Sekularisme; Tyrkiet har en klar adskillelse mellem stat og religion i det offentlige rum.  

4) Populisme; Tyrkiets stræben og modernisering mod europæisk civilisation skal ske 

gennem den tyrkiske elite14.  

5) Revolutionisme; Tyrkiet skal for at opnå europæisk civilisation til enhver tid være 

parat til at indføre de nødvendige reformer.  

6) Etatisme; den tyrkiske økonomi skal være statsstyret.   

(Sørensen et al. 2005:38ff). 

De kemalistiske principper danner grundlag for de næste afsnit og understreger det ambivalente forhold 

Tyrkiet fortsat har til Europa. På ene side frygter den tyrkiske befolkning for landets integritet og opfatter 

omverdenen som potentielle fjender, jævnfør det føromtalte Sévres-syndrom. På den anden side vil Tyrkiet 

ligne og accepteres af Europa (Öktem 2011:21).  

Som vi skal se i kapitel 4, tager især det tyrkiske militær Atatürks kemalistiske principper til sig og bruger 

disse for at legalisere sine handlinger.   

                                                           
13

 Atatürk: ”Civilisation betyder europæisk civilisation. Der er ikke nogen anden” (Mørch 1991:25).  
14

 Dvs. Atatürk-venlige sekularister. 
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3.2.1. Den tyrkiske nation  

Atatürk er meget inspireret af den franske nationsforståelse i sin stræben efter at skabe en homogen 

tyrkisk nation og ønsker derfor at opbygge et nationalt fællesskab, der ligesom i Frankrig er baseret på et 

sprogligt og kulturelt fællesskab.  

I 1928 bliver tyrkisk derfor Tyrkiets officielle sprog efter, at Atatürk iværksætter en reform af det hidtidige 

tyrkiske sprog, der blev brugt af det finere borgerskab i Osmannerriget og som var stærkt influeret af 

arabiske, persiske og græske låneord (Mango 2004:34, Sørensen et al.2005:31). Sprogreformen erstatter 

låneordene med en dialekt, der baserer sig på det oprindelige tyrkiske sprog (Sørensen et al.2005:27), 

ligesom nye ord opfindes og inkorporeres i det nye sprogbrug (Öktem 2011:31). Det tyrkiske sprog bliver 

dermed et politisk instrument til at skabe og udvikle en tyrkisk nationalidentitet, ligesom sproget bliver en 

identifikationsfaktor for, hvem der tilhører den tyrkiske nation. Kurdisk forbydes, selvom størstedelen af 

det kurdiske mindretal ikke kan tyrkisk (Rojan 2010:265).  

Ifølge Atatürk skal nationen alene bestå af etniske tyrkere, der taler tyrkisk. Det efterlader mindretal såsom 

kurdere, armeniere, aleviere, græsk-ortodokse og kristne med indskrænkede borgerrettigheder, da disse 

ikke vil give afkald på deres oprindelige identitet (Öktem 2011:34). Der har været forsøg på homogenisering 

gennem talrige befolkningsudvekslinger mellem etniske tyrkere og især kurdere, der blev tvangsflyttet fra 

det kurdiske område i Sydøsttyrkiet til det vestlige Tyrkiet under Atatürk. Kurderne lader sig dog ikke 

homogenisere – heller ikke med tiden, hvilket gentagne gange fører til voldsomme sammenstød mellem 

kurdere og det tyrkiske militær (Pelt 1996:77, Rojan 2010:265ff)15. Dette er et klart eksempel på en høj grad 

af Hard Power (jf. figur 1), ligesom det ikke alene strider med demokratiske principper om respekt for og 

anerkendelse af mindretal, men også er klare brud på Dahls politiske institutioner (se afsnit 3.2.1). I stedet 

minder Atatürks påtvingende homogeniseringsstrategi om en ikke-demokratisk udgave af Liberalism of 

Imposition, da mindretallene bliver påtvunget en kemalistisk identitet, alene fordi Atatürk opfatter denne 

som universel og moralsk overlegen. Dette bryder med liberalismens ukrænkelige syn på retten til det frie 

valg og hindrer udviklingen af enhver demokratisk undertone.  

Det er staten selv, der skaber konflikten med det kurdiske mindretal, da problemerne omkring det kurdiske 

mindretal ikke løses i Lausanne-traktaten, selvom kurdisk autonomi ellers var på tale i Sévres-traktaten. 

Atatürk danner i stedet tradition for at undertrykke, diskriminere og bekæmpe det kurdiske mindretal med 

væbnet kamp og lægger dermed grundstenene til militærets enorme magtbeføjelser, som får alvorlige 

konsekvenser for udviklingen af den politiske kultur.   

                                                           
15

 Som vi skal se i kapitel 4, er konflikten mellem Tyrkiet og det kurdiske mindretal et tilbagevendende problem for det 
tyrkiske samfund, som påvirker den indre stabilitet alvorligt og efterlader det sydøstlige område affolket, ødelagt og 
militariseret som følge af omfattende kampe mellem kurdere og militæret. 
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3.2.2. Europæisering     

Atatürk indleder en lang række gennemgribende reformer, der ikke alene tager skarpt afstand fra 

Osmannerriget, men også skal bidrage til en mental ændring i den tyrkiske befolknings sædvaner og 

traditioner. Befolkningen skal med alle midler vestliggøres, selvom størstedelen af befolkningen er 

praktiserende muslimer. Dette står i skarp kontrast til Dahls demokratiske betingelse om folkelig støtte, 

men underbygger påstanden om Atatürks autoritære adfærd udtrykt gennem en ikke-demokratisk 

Liberalism of Imposition-tilgang, jævnfør ovennævnte.  

Ankara udråbes til Tyrkiets hovedstad i stedet for Istanbul, der ellers var Osmannerrigets 

omdrejningspunkt. Islam skal ikke længere influere hverken offentlig politik, lovgivning eller samfunds 

institutioner, og Atatürk afskaffer derfor kalifatet i 1924 og udråber Tyrkiet til at være en sekulær stat 

(Fenger-Grøndahl 2007:27, Sørensen et al. 2005:29). Samtlige religiøse og kurdiske skoler lukkes og 

erstattes af et nyt sekulært skolesystem, ligesom landets historie bliver omskrevet og tilpasset de 

kemalistiske overbevisninger (Öktem 2011:28ff). Det latinske alfabet indføres, og det arabiske skriftsprog 

forbydes, ligesom det fremover kun tillades at indkalde til bøn i moskeerne på tyrkisk og ikke arabisk som 

tidligere (Sørensen et al. 2005:29). På den måde forsøger Atatürk at afskære den tyrkiske befolknings 

kontakt til sine arabiske nabostater, som fortsat både taler og skriver arabisk. Endvidere forbydes 

pilgrimrejser til Mekka og alle religiøse stiftelser (Fenger-Grøndahl 2007:27ff)16. Atatürk indfører desuden 

kristen tidsregning (Mango 2004:36), ligesom han fjerner muslimernes helligdag (fredag) ved at gøre 

søndag til officiel helligdag (Sørensen et al. 2005:29). Befolkningen tvinges til at tage efternavne efter 

europæisk forbillede (Østergård 1998:170) og tilskyndes til at gå europæisk klædt, idet fezen forbydes i 

1925, og kvinderne får forbud mod at bære slør i offentlige bygninger (Fenger-Grøndahl 2007:27). 

Befolkningen påtvinges således en kemalistisk identitet, der ikke udspringer af befolkningens eget ønske, 

men derimod alene er en del af Atatürks ikke-demokratiske Liberalism of Imposition-strategi, hvilket 

forhindrer demokratisering. Atatürks autoritære tiltag møder derfor modstand af islamisk-konservative 

muslimer, der er imod Atatürks sekularisering af det tyrkiske samfund. De mener, at det er Tyrkiets 

orientering mod Europa, som var skyld i Osmannerrigets sammenbrud. I deres optik bør Tyrkiet i stedet 

finde tilbage til landets islamiske rødder, hvis landet skal reetablere sig selv og igen blive en stormagt. En 

sådan islamisk omstilling er på daværende tidspunkt imidlertid fuldstændig udelukket, da militærets 

magtapparat er Atatürks rygdækning for, at al opposition holdes nede, og reformerne gennemtrumfes og 

fuldføres (Kazan 1996:87). Atatürk lykkedes derfor med at påtvinge befolkningen en ny, fremmed identitet 

uden hensyn til osmannisk tradition og lokale betingelser, ligesom han med sin autoritære ledelsesstil 

                                                           
16

 De religiøse stiftelser forsvinder imidlertid ikke, men opererer i stedet i det skjulte, indtil det politiske klima i Tyrkiet 
bliver mere liberalt i 1950erne (Öktem 2011:28).  
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fratager befolkningen retten til at deltage i etableringen og udviklingen af Tyrkiet, da alt reformarbejde 

foregår gennem en vestligorienteret og Atatürk-venlig elite. Det er brud både på de fem betingelser for 

demokrati og de seks politiske institutioner, der karakteriserer vestligt demokrati. Tyrkiet kan derfor på 

intet tidspunkt betegnes som et demokrati, selvom Atatürks europæisering trods alt er et skridt fremad, så 

indeholder den ingen demokratiske tiltag kun altomfattende ændringer af den hidtidige muslimske kultur.  

Som vi skal se i kapitel 4, påvirker den interne magtkamp mellem Atatürktro-tilhængere og islamisk-

konservative muslimer løbende Tyrkiets politiske udvikling.  

3.3. De første demokratiske spadestik  

Som følge af Atatürks omfangsrige reformproces sker der en gradvis modernisering af Tyrkiet. Den er dog i 

vid udstrækning indskrænket til de dynamiske storbyer, da de afsidesliggende, primitive og fattige tyrkiske 

landsbyer forbliver delvis upåvirket af Atatürks reformer. På den måde opstår der et parallelsamfund 

(Sørensen et al. 2005:45), og det kan derfor diskuteres, hvor rodfæstet Atatürks reformer reelt er i 

befolkningen17. 

Det er imidlertid svært at forestille sig, hvilken enorm omvæltning Atatürks kemalistiske reformer har 

betydet for befolkningen. Alt lige fra borgerskab, sprog, undervisning, beklædning, navngivning og opførsel 

i det offentlige rum påvirkes og ændres som tidligere nævnt i kemalismens favør. Indenrigspolitisk skaber 

Atatürk desuden i vid udstrækning lov og orden. Metoderne hertil kan med ret diskuteres, men i Atatürks 

øjne helliger målet midlet. For ham er det autoritære styre ”(…) en midlertidig nødvendighed, ikke et 

langsigtet mål” (Sørensen et al. 2005:49). Atatürk har måske en intention om at føre Tyrkiet mod 

demokrati, men reelt opfører han sig som en enevældig diktator. Tyrkiet styres af et-partis-regime efter, at 

Atatürk i 1923 danner Republikansk Folkeparti (Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)), som forbliver det eneste 

tilladte parti indtil 1946, da et flerpartisystem indføres med oprettelsen af oppositionspartiet 

Demokraternes Parti (Demokrat Parti (DP)), otte år efter Atatürks død (Ibid.:28, Mango 2004:40,56ff). 

Flerpartisystemet bliver imidlertid startskuddet til en ny politisk epoke i Tyrkiet, og det første frie valg 

afholdes i 1950 (Mango 2004:56ff).  

Tyrkiet kan ikke betegnes som et vestligt demokrati i perioden 1923-1950, da Dahls føromtalte seks 

politiske institutioner ikke eksisterer (se afsnit 2.3.1.), ligesom betingelserne for demokrati er dårlige som 

følge af mindretalskonflikten og de kemalistiske værdier, der påtvinges befolkningen uden dennes støtte 

(se afsnit 2.3.2.).  Problemet ved Atatürks etablering af Tyrkiet som nationalstat er således, at Atatürk 

                                                           
17

 Disse parallelsamfund er fortsat at finde hovedsagligt i de kurdiske områder i det sydøstlige Tyrkiet, som fortsat er 
præget af stor fattigdom og en meget primitiv livsform. Der hersker desuden en udbredt klanstruktur, analfabetisme, 
streng kønsadskillelse, brug af tvangsægteskaber og æresdrab til trods for adskillige forsøg på modernisering og 
migration til andre tyrkiske storbyer og Vesteuropa (Sørensen et al.:170,97). 
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skaber en dårlig politisk tradition (udtrykt gennem autoritær styreform). Til trods for, at Atatürk har en 

intension om, at det autoritære styre kun skal være midlertidigt, rodfæster denne autoritære kultur sig, og 

de autoritære tendenser både mod mindretal og opposition fortsætter med at påvirke den politiske 

dagsorden de næste 89 år.  

Som vi skal se i kapitel 7, er det således Erdoğan, der i 2012 udviser autoritære tendenser i et forsøg på at 

dominere de tyrkiske medier, hvilket sår reel tvivl om Tyrkiets perspektiv for EU-medlemskab.         

3.4. Vestlig tilnærmelse  

Det lykkes Atatürk at skabe fred og stabilitet i Tyrkiets nærområde18, men fra 1945 begynder Tyrkiet af 

udenrigspolitiske hensyn at vende sig mere og mere mod Vesten.  

Under Anden Verdenskrig erklærer Tyrkiet, trods hidtidig neutralitet, i februar 1945 Tyskland krig, da 

krigens endelige sejrherrer tegner sig. Dermed kommer ”(…) Tyrkiet lige akkurat til at stå på den rigtige side 

(…)” (Sørensen et al. 2005:50), og Tyrkiet bliver en trofast allieret i den vestlige alliance. Tyrkiet optages i 

1945 i FN (Kazan 1996:91), i 1949 i Europarådet og i 1952 i NATO (Mango 2004:58,61).  

Tyrkiets optagelse i vestlige, demokratiske organisationer får Mellemøsten til at se med skepsis på Tyrkiet. I 

deres øjne har Tyrkiet vendt dem ryggen og ”(…) forrådt den muslimske verden” (Sørensen et al. 2005:51).  

3.5. Delkonklusion   

Med sin etablering af Tyrkiet som nationalstat danner Atatürk ubevidst politisk tradition for autoritære 

tendenser gennem sin egen autoritære adfærd, der bliver udtrykt gennem homogenisering og 

undertrykkelse af befolkning og mindretal i henhold til de kemalistiske principper, der af Atatürk betragtes 

som universelle og moralske overlegne i forhold til tidligere osmannisk tradition.   

Atatürks endegyldige, politiske mål er europæisk civilisation, men Atatürk formår hverken at lægge et 

demokratisk fundament eller påbegynde en demokratisering, der skal føre landet mod vestligt demokrati. 

Landet er i stedet en totalitær stat, hvor militærets magtapparat giver Atatürk rygdækning og dermed 

lægger Atatürk grundstenene for militærets enorme magtbeføjelser.   

Tyrkiet allierer sig med Vesten efter 1945 og bliver udenrigspolitisk set bliver mere og mere afhængig af og 

integreret i Vesten og dens institutioner. Det sker på bekostning af landets forhold til Mellemøsten. Tyrkiet 

optages inden for en kort årrække i samtlige globale og vesteuropæiske institutioner på nær det 

Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF).  

                                                           
18

 Kort efter Tyrkiets oprettelse indgår Atatürk adskillige ikke-angrebspagter med landets nabolande og Tyrkiet blev 
optaget i Folkeforbundet i 1932 (Pelt 1996:76).  
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4. TYRKIETS POLITISKE KULTUR 

Dette kapitel redegør for udviklingen af den tyrkiske indenrigspolitik i perioden 1950-2005. Fokus er især 

rettet mod den politiske magtsammenblanding, der sker mellem de folkevalgte og statseliten i Tyrkiet. 

Kapitlet tydeliggør endvidere, hvilke alvorlige konsekvenser denne magtsammenblanding har for den 

tyrkiske befolkning.  

4.1. Demokraternes Parti og konflikten med militæret  

Efter det tyrkiske valg i 1950 kommer Demokraternes Parti (DP) til magten efter, at Republikansk Folkeparti 

(CHP) som tidligere nævnt har haft magtmonopol siden 1923. Befolkningen har et stærkt ønske om 

forandringer i landet, der præges af minimal pressefrihed, strejkeforbud og streng kontrol af landets 

foreninger og befolkningens demonstrationer (Mango 2004:53). Dette er et klart eksempel på, at der på 

dette tidspunkt ikke er nogen demokratisk, politisk kultur i Tyrkiet, da samtlige demokratiske principper, 

som defineret af Dahl og præsenteret i kapitel 2, er undertrykt og indskrænket.  

Det er småt med forandringerne efter regeringsskiftet, for DP er ligeså undertrykkende som CHP (Kazan 

1996:88), da premierminister Adnan Menderes kan handle frit som følge af et parlamentarisk flertal 

(Mango 2005:19ff). Det fører i løbet af 1950erne til udbredt brug af nepotisme, magtmisbrug, korruption og 

forfølgelse af politiske modstandere (Sørensen et al. 2005:53). Trods dette bliver Menderes genvalgt to 

gange (Rojan 2010:34). På trods af frie valg, som er grundlæggende for et demokrati, er der fortsat 

autoritære tendenser blandt den politiske elite, der alene tilgodeser sig selv og ignorerer oppositionens 

ønsker og krav. Det umuliggør demokratisering.    

Menderes ville fremme udvikling, lighed og religiøsitet i landet, indføre privatiseringsprogrammer og lempe 

den hidtil stærkt regulerede brug af islam i det tyrkiske samfund (Öktem 2011:41)19, hvilket der er udbredt 

politisk opbakning til i befolkningen. Menderes ophæver forbuddet mod at kalde til bøn på arabisk og 

forbuddet mod religiøse radioprogrammer. Han yder statsstøtte til samtlige tyrkiske koranskoler (Öktem 

2011:41, Sørensen et al. 2005:53), og overalt opføres der tusinder af nye moskeer (Mango 2004:61). Det 

vækker bekymring i militæret, som dels frygter en islamisk modrevolution (Öktem 2011:41), men også ser 

sin egen magt truet af Menderes’ iværksatte undersøgelse af blandt andre den tyrkiske 

efterretningstjeneste Den Nationale Sikkerhedstjeneste (Milli Emniyet Hizmeti (MEH)) i 1956. MEH blev 

ledet af militæret, men Menderes krævede en gennemgribende reform af MEH for at sikre, at MEH alene 

varetog tyrkiske interesser og blev uafhængig af udenlandske efterretningstjenester, der ellers tidligere 

havde købt sig til følsomme informationer om tyrkiske forhold (Rojan 2010:146ff). Menderes’ reform bliver 
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 Religionsundervisning er allerede i 1949 blevet genindført, ligesom fakultetet for teologi er genåbnet (Mango 
2004:57ff). 
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aldrig en realitet, for i maj 1960 intervenerer militæret og afsætter DP-regeringen (Öktem 2011:44). 

Militæret anholder Menderes, DP-regeringen samt dele af parlamentet for forfatningsbrud, selvom 

militæret med interventionen reelt afskaffer 1924-forfatningen. Militæret dømmer Menderes til døden, og 

han bliver hængt sammen med finans- og udenrigsministeren (Ibid.:46).  

Dette er et klart brud på betingelsen om, at et militær aldrig må sætte dagsordenen, men derimod bør 

være underlagt en civil kontrol. Samtidig understreger det også det demokratiske paradoks, som Atatürk i 

sin tid har skabt gennem sin autoritære styreform: forventningen om at militæret griber ind og håndhæver 

forfatningen for at sikre, at der ikke bliver genindført islam i staten (Kemalismens sekulære princip). 

Problemet er her, at forfatningen ikke er demokratisk vedtaget, men alene gennemtrumfet af Atatürk med 

hjælp fra militærets magtapparat. Det giver militæret illegitime magtbeføjelser.   

Som vi skal se i dette kapitel, er elimineringen af Menderes og DP-regeringen imidlertid kun én af mange 

fjender, som det lykkes militæret at slippe af med.  

4.2. Det tyrkiske militær  

For at forstå baggrunden for militærets intervention i 1960 er det afgørende først at danne sig et overblik 

over, hvordan militæret er opbygget og fungerer som institution.  Dette afsnit går derfor i dybden med at 

skildre militærets karakteristika. Afsnittet knyttes herefter sammen med begivenhederne omkring 

militærkuppet i 1960.    

4.2.1. Vogterstatus  

Som institution er militæret gennemsyret af Atatürks kemalistiske principper, der som tidligere nævnt 

udgør kernen i den tyrkiske nationalstat og danner grundlaget for nationens selvforståelse.  

Atatürk udelukkede formelt militæret fra politik under sit etpartis-regime, da det ikke længere skulle være 

muligt at gøre karriere inden for begge områder som i Osmannerriget20. Det medførte en styring og kontrol 

af militæret, der set ud fra et demokratiteoretisk synspunkt er helt afgørende, hvis demokratisering skal 

sikres (se afsnit 2.3.2).  

Militæret blev i stedet af Atatürk ”(…) instructed to follow Atatürk, and maintain and defend his reforms”, 

ligesom det fremgik af militærets interne regulativ fra 1935, at militæret skulle ”protect and look after 

Turkey” (Ulus 2010:11). Militæret blev dermed pålagt en identitet som Tyrkiets moralske beskytter og blev 

garant for befolkningens efterlevelse af Atatürks kemalistiske principper, da frygten for et splittet Tyrkiet 

fortsat var allestedsnærværende, jævnfør det føromtalte Sévres-syndrom. Officielt var kommunister, 

islamister og det kurdiske mindretal statens fjender (Sørensen et al. 2005:25, Rojan 2010:53).    
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 Det betød imidlertid, at ca. 20 % af datidens politikere havde en militær baggrund, hvilket gav en indirekte militær 
indflydelse i parlamentet (Ulus 2010:11). 
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Atatürk lykkedes med at påvirke militæret gennem en blanding af Hard Power (udtrykt gennem kommando 

og tvang) og Soft Power, da militæret nærede en dyb beundring, respekt og ærefrygt for Atatürk, som selv 

var gammel militærmand og overalt i militærets rækker kendt for sin sejr i den føromtalte Tyrkiske 

Uafhængighedskrig. Militæret så derfor en ære i at forsvare Kemalismen, og det reducerede militærets 

modstand overfor Atatürks autoritære tiltag. 

Som vi skal se i det følgende afsnit, er militærinterventionen i 1960 banebrydende, da den fastslår 

militærets legitimitet til at intervenere i tyrkisk indenrigspolitik for at sikre Atatürks kemalisme.  

4.2.2. En stat i staten   

Militæret bruger sin intervention i 1960 til at tilgodese sig selv som institution i politisk og økonomisk 

henseende. Eksempelvis danner militæret pensionsfonden Ordu Yardimlaşma Kurumu (OYAK), som senere 

hen udvikler sig til et enormt holdningsselskab med økonomiske aktiviteter inden for alt fra bank og 

forsikring til indkøbscentre og sommerhuse (Sørensen et al. 2005:142, Ulus 2010:16), ligesom militæret 

erhverver statsejede virksomheder (Østergård 1998:171)21. Militæret udvikler sig dermed til en uundgåelig 

økonomisk aktør, ligesom militæret i 2012 fortsat udgør en stor økonomisk elite.  

I politisk øjemed udarbejder og indfører militæret i 1961 en ny bemærkelsesværdig liberal forfatning, som 

udvider borgernes rettigheder betydeligt ved at sikre demokratiske principper som ytringsfrihed, strejkeret 

og etablering af fagforeninger. Domstole, presse og universiteter opnår fuld uafhængighed, ligesom et 

tokammersystem og en forfatningsdomstol til kontrol af parlamentet etableres (Sørensen et al. 2005:54). 

1961-forfatningen markerer således starten på en begyndende demokratisering til trods for, at militærets 

stadig stigende magt fortsat udgør en trussel for udviklingen af demokrati.      

I et vestligt forankret demokrati vil en forfatningsdomstol sikre menneskerettigheder samt overholdelse af 

forfatning og dermed beskytte borgeren, men i Tyrkiet bliver forfatningsdomstolen i stedet brugt imod de 

folkevalgte regeringer i militærets favør (Öktem 2011:46). Det skyldes, at militæret samt store dele af 

bureaukratiet og retssystemet udgør et stort uigennemsigtigt netværk med ultrakemalistisk dagsorden 

(kaldet Den Dybe Stat) (Öktem 2011:44, Rojan 2010:228ff). For at beskytte staten mod dens egne borgere 

handler Den Dybe Stat på tværs af statsinstitutionerne, hvilket blandt andet sker ved, at ”(…) dommere og 

anklagere går efter de rette personer Den Dybe Stats fjender, tolker lovene på en for den militære 

autoritet passende måde og dømmer efter de ”rigtige” paragraffer” (Rojan 2010:230). Dette er et klart brud 

på det demokratiske princip om stærke statsinstitutioner, der sikrer borgernes retssikkerhed. Tyrkiet er 

således et skindemokrati. På overfladen eksisterer demokratisk baserede institutioner, men reelt er der 

ingen forankret demokratisk kultur, da Den Dybe Stat fuldstændig undergraver statsinstitutionerne, og gør 
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 Eksempelvis bliver militæret i 1969 medejer af Renaults produktionsfabrikker i Tyrkiet (Sørensen et al. 2005:142).  
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det umuligt at retsforfølge militæret. Det er et magtmisbrug, der set ud fra et demokratisk synspunkt er 

helt uhørt. Den Dybe Stat svækker således ikke kun tilstedeværelsen af Dahls fem demokratibetingelser, 

men umuliggør også dannelsen af vestligt demokrati.  

Tyrkiets 1961-forfatning fastslår militærets vogterstatus, som dermed bliver uomtvistelig. Det sker gennem 

forfatningens artikel 35: ”Det er De Væbnede Styrkers opgave at overvåge og beskytte Republikken Tyrkiet 

som nedsat ved Forfatningen og den tyrkiske nation” (Rojan 2010:35). Dette giver militæret autoritet til at 

handle uafhængigt af det folkevalgte styre og legimiterer, at militæret er hævet over civilpolitikken.  

Trods de liberale tiltag i 1961-forfatningen, som er et skridt mod demokratisering, så er Tyrkiet ikke ved at 

udvikle demokrati, da militæret og Den Dybe Stat forbryder sig mod betingelserne for demokrati, da 

militæret i stedet for at være underlagt lovgivningen, handler ud fra egne interesser og undergraver det 

demokratiske princip om en demokratisk valgt regering og et effektivt retssystem.  

Som vi skal se i følgende afsnit får dette fatale konsekvenser for befolkningen og den politiske udvikling.      

4.2.3. Politisk aktør    

Militæret fortsætter indirekte med at regere Tyrkiet gennem Tyrkiets Nationale Sikkerhedsråd (Milli 

Güvenlik Kurulu (MGK)) (Rojan 2010:141), selvom militæret i 1961 formelt overlader magten til en 

koalitionsregering (Sørensen et al. 2005:55).  

MGK bliver oprettet af militæret i 1962 og består af officerer fra militæret og generalstabschefen (Ulus 

2010:16). Rådets formelle formål er at rådgive Tyrkiets præsident samt den folkevalgte regering om 

national sikkerhed i indenrigs- og udenrigspolitiske henseender (Ibid.), ligesom MGK har autoritet til at 

afgøre hvilke emner, der skal drøftes i rådet. Reelt har MGK dog autoritet til at overvåge og følge 

implementeringen af dets anbefalinger og konsoliderer dermed militærets nye aktive politiske rolle 

(Sørensen et al. 2005:147). Dette er et klart brud på det demokratiske princip om, at politisk magt opnås 

gennem befolkningens samtykke, ikke ved tilkæmpelse af magten.  

Som vi skal se i følgende afsnit, fortsætter militærets indflydelse på den politiske kultur i form af kup og 

manipulerende destruktive militæraktioner. 

4.3. Polarisering af samfund 

Det tyrkiske samfund polariseres af højre- og venstreorienterede grupperinger, der rivaliserer hinanden 

militant fra slutningen af 1960erne og frem. Mens venstrefløjen er splittet mellem forskellige ideologiske og 

kurdiske grupperinger, så er højrefløjen domineret af den ekstremt nationalistiske milits De Grå Ulve (Rojan 

2010:19ff). Karakteristisk for De Grå Ulve er, at militsen ser sig selv som militærets ”civile hjælpestyrke” og 

har fået militærtræning. Det gør dem i stand selv at producere bomber og lave sabotage, ligesom militsen 

har et indgående kendskab til våbenhåndtering og nærkampsteknikker (Ibid.:26,36).  
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Samfundet er skarpt adskilt, da de højre- og venstreorienterede grupperinger dominerer hver deres bydele, 

fabrikker, hospitaler, offentlige institutioner og styrelser. Det fører til en voksende social og politisk uro 

med studenteroprør, massedemonstrationer, bombeeksplosioner og blodige gadekampe (Rojan 2010:19, 

Öktem 2011:48). Situationen i Tyrkiet er ude af kontrol22. Dette er et klart eksempel på stærk subkulturel 

pluralisme, som destabiliserer landet og truer de demokratiske undertoner, der blev skabt med 1961-

forfatningen. 

I 1971 tvinger militæret premierminister Süleyman Demirel fra Retfærdighedspartiet (Adalet Paetisi (AP)) til 

at fratræde regeringsmagten og lader i stedet en ny koalitionsregering styre landet (Sørensen et al. 

2005:57). Militæret erklærer undtagelsestilstand i 11 ud af 67 byer23, og tusindvis af civile tilbageholdes, 

arresteres og fængsles, mens andre dømmes til døden (Ulus 2010:18, Öktem 2011:50). Militæret ændrer 

1961-forfatningen ved at gøre den mere restriktiv og indskrænke borgerrettighederne i 1971 (Öktem 

2011:49). Dette er et brud på grundlæggende demokratiske principper, og det afbryder således 

demokratiseringsprocessen. Tilblivelsen af 1971-forfatningen bekræfter Dahls udsagn om, at militæret er 

den farligste, indre trussel mod demokrati og demokratisering. Alene som følge af militærets fortsatte 

indgriben i den politiske sfære synes udsigten til demokrati lig nul, ligesom befolkningens mangel på 

samhørighed gør, at en demokratiseringsproces synes umulig. En demokratisk forfatning skal beskytte og 

sikre befolkningens rettigheder ikke begrænse disse. Der mangler derfor et grundlæggende demokratisk 

fundament, hvorfra demokratiske værdier kan udvikle sig.  

Konflikten mellem de modstridende grupperinger nedtrappes ikke, men eskalerer fuldstændig i løbet af 

1970erne, da militæret organiserer blodige attentater mod befolkningen. De Grå Ulve og specialuddannede 

eliteenheder får nemlig til opgave målrettet at sprede frygt og rædsel i befolkningen, hvilket sker gennem 

systematiske forfølgelser, bombeattentater og daglige likvideringer (Rojan 2010:58ff). Det sker for at 

reducere befolkningens støtte til venstreorienterede grupperinger, heriblandt kommunister og det kurdiske 

mindretal, ved at gøre disse til syndebukke, da disse anses som ”(…) håndlangere for fremmede magter i 

Mellemøsten og Verden, der kun har til formål at splitte Tyrkiet ad” (Ibid.:53). Formålet med militærets 

kyniske udnyttelse af egne fysiske magtmidler er, at de borgerkrigslignende tilstande skal skabe et folkeligt 

krav om militær intervention og legitimere militærets fortsatte tilstedeværelse i det politiske liv (Ibid.:59)24. 

Militærets magtmisbrug og attentater på civile er uhørt set i forhold til udviklingen af vestligt demokrati, og 

det er klart, at dette forhindrer enhver demokratisk udvikling. Militæret danner i stedet tradition for, at det 
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 På blot to år har Tyrkiet tre forskellige regeringer (Rojan 2010:38).  
23

 Undtagelsestilstanden ophæves gradvist i løbet af 1971-1973 (Ulus 2010:18).  
24

 I 1978 erklæres der endnu en gang undtagelsestilstand i Tyrkiet denne gang i 13 tyrkiske byer. I 1979 bliver det 
udvidet til at omfatte 20 byer, og i 1980 erklæres hele Tyrkiet i undtagelsestilstand (Amnesty International 1988:5ff). 
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gennem brug af Hard Power kan afsætte legitime folkevalgte regeringer og influere det politiske klima, som 

det passer dem25. Det er dårlig politisk kultur og indikerer, at Tyrkiet mest af alt ligner en totalitær stat.  

4.4. Befolkning i jerngreb 

Militæret har succes med sin ovennævnte fremgangsmåde, og den 12. september 1980 intervenerer 

militæret igen (Rojan 2010:79ff). Som følge heraf ophører volden og de systematiske drab brat, men 

militærets brug af magtmidler eksisterer fortsat gennem en omfattende systematisk brug af tortur i 

fængslerne (Öktem 2011:59ff, Amnesty International 1988)26. Dette er et eksempel på landets brud med 

fundamentale menneskerettigheder og understreger igen, at Tyrkiet befinder sig langt fra vestligt 

demokrati. Militæret ophæver 1971-forfatningen, sætter premierminister Bülent Ecevit (CHP) i husarrest og 

fratager ham samtlige politiske rettigheder (Sørensen et al. 2005:59). Endvidere opløser militæret 

parlamentet og forbyder alle politiske partier (Ibid.:66), ligesom militæret fængsler aktive medlemmer af 

parlamentet og fratager politiske ledere deres ret til at virke i politik de næste ti år (Öktem 2011:60, Mango 

2004:97).  

Militæret lukker ca. 24.000 foreninger (Rojan 2010:80), og organisationer udelukkes fra politisk aktivitet 

(Amnesty International 1988:18). Pressefriheden reduceres markant (Öktem 2011:60), 400 journalister 

fængles (Rojan 2010:80), og militæret udfører massiv censur27. Dette er klare brud på vestlige 

demokratiprincipper og indskrænkningerne af grundlæggende borgerrettigheder umuliggør enhver 

demokratisering, da civilsamfundets dynamik, udtrykt gennem befolkningens pluralisme ved ytrings- og 

forsamlingsfrihed, undertrykkes brutalt og forsøges i stedet homogeniseret ud fra kemalistiske principper. 

Aldrig har Tyrkiet været længere væk fra vestligt demokrati end under militærets åbenlyse diktatur som 

følge af den tredje intervention. 

Militæret fyrer desuden ca. 30.000 offentligt ansatte og 4.000 lærere, universitetslektorer og 

fakultetsansatte, fordi de i militærets øjne udgør en ”risikofaktor” mod staten (Ibid.). 14.000 civile får 

frataget deres statsborgerskab, og militæret foretager massearrestationer: ”(…) lærere [blev] tiltalt for 

deres undervisning, forfattere for deres bøger, journalister for artikler de havde skrevet, fagforeningsfolk for 

at organisere arbejderne, kurdere for at arbejde for en kurdisk separatistbevægelse, religiøse ledere for 

deres prædikener, studenter for at deltage i faglige kurser. Selv advokater er blevet arresteret for at have 

forsvaret deres klienter” (Amnesty International 1988:6ff). Alene i løbet af militærinterventionens første 
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 Set i forhold til mellemøstlig politisk kultur var brugen af militærkup særligt udbredt i 1950erne og 1960erne. 
Forskellen var imidlertid, at det tyrkiske militær primært intervenerede af ideologiske årsager, mens andre militærkup 
primært var foranlediget af en stræben efter politisk magt og særlige privilegier (Hansen 2003:27, Lüders 2011:82).     
26

 Se bilag 1.  
27

 Militæret brænder 39 ton trykte medier, fordi de mener, at publikationerne indeholder et ”skadeligt indhold” for 
befolkningen (Rojan 2010:80).  
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fire måneder fængsler militæret over 30.000 civile, primært venstreorienterede (Ibid., Rojan 2010:80)28.  

Der er ingen fair rettergang29, ligesom næsten 300 mennesker dør som følge af tortur i fængslerne, mens 

samme antal mennesker forsvinder, begår selvmord, dør af naturlige årsager eller som følge af sultestrejke 

i fængslerne (Rojan 2010:81, Amnesty International 1988:28)30. Dette er enorme brud på 

Menneskerettighederne, hvilket vidner om, at landet ikke har et strejf af demokratiske værdier, ligesom det 

cementerer det faktum, at der aldrig har eksisteret en demokratisk kultur i landet. 

I 1982 indfører militæret en ny yderst restriktiv forfatning med store indskrænkninger af ytrings- og 

forsamlingsfriheden, forbud mod anvendelsen af andre modersmål end tyrkisk, livslangt juridisk immunitet 

til 1980-kupmagerne og en spærregrænse på 10 %. Den usandsynlig høje spærregrænse set i forhold til 

vestlige standarder skal forhindre en repræsentation af kurdiske og islamiske partier i parlamentet. Dette er 

et demokratisk paradoks, da parlamentets repræsentation dermed ikke afspejler befolkningens pluralisme 

(Öktem 2011:60ff, Rojan 2010:35), da små partier får svært ved at blive valgt ind trods folkelig opbakning. 

Det får afgørende betydning for parlamentets fremtidige sammensætning, og den dårlige politiske kultur 

bliver således konstitutionelt forankret31. 

Selvom 1982-forfatningens tilblivelse og restriktioner er udemokratiske, da de bryder med basale 

demokratiprincipper og er indført uden folkeligt tilsagn, udgør den fortsat Tyrkiets konstitutionelle 

grundlag i 2012. Dette er yderst kritisk set i forhold til etablering af demokrati og efterlevelse af EUs 

politiske kriterium for medlemskab, hvilket betyder, at Tyrkiets konstitutionelle baggrund alene vil 

umuliggøre EU-medlemskab, hvorfor perspektiverne herfor er yderst tvivlsomme.  

Under militærets tredje intervention er der absolut ingen tegn på demokratisering eller demokrati, da 

ingen af Dahls fem betingelser for demokrati eller seks politiske institutioner eksisterer. Militærets massive 

brug af Hard Power, som er et levn fra Atatürks autoritære styreform, ødelægger enhver demokratisk 

undertone og umuliggør Tyrkiets perspektiver for EU-medlemskab. 

Som vi skal se i næste afsnit, fremkommer der imidlertid nye demokratiske undertoner, da den folkevalgte 

elite søger et opgør med militærets politiske magtindflydelse.  
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 Der hersker imidlertid tvivl om, hvor mange arrestationer der reelt er tale om i løbet af hele militærets intervention 
fra 1980-83. Ifølge Mango (2004) arresterer militæret ca. 180.000 mennesker, hvoraf 42.000 mennesker dømmes til 
fængsling. Sørensen et al. (2005) mener derimod, at militæret arresterer ca. 650.000 mennesker (Mango 2004:97, 
Sørensen et al. 2005:67).  
29

 Efter syv år sad 1.400 mennesker fortsat i forvaring uden at være blevet stillet for en domstol (Amnesty 
International 1988).  
30

 Jævnfør bilag 1.  
31

 I 2007 konstaterede Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) efter et søgsmål, at den tyrkiske 
spærregrænse ikke krænker det demokratiske princip om retten til frie valg. EMD understregede dog, at en lavere 
spærregrænse vil sikre en optimal repræsentation af befolkningens diversitet i parlamentet (Europa-Kommissionen 
2007).  
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4.5. Begyndende opbrydning 

I 1983 træder militæret tilbage fra magten, som overlades til den folkevalgte Turgut Özal fra 

Moderlandspartiet (Anavatan Partisi (ANAP)). Befolkningen ønsker et opgør med militærets regime32. Özal 

ophæver blandt andet forbuddet mod de politiske ledere fra 1980 (Mango 2004:104), ligesom det lykkes 

Özal at oprette en international klageadgang ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) i 

1987 (Öktem 2011:74). Dette er et stort skridt hen imod genskabelse af befolkningens retsbeskyttelse, da 

EMD kan drage staten til ansvar for magtmisbrug.  

Befolkningen organiserer sig i nye interesseorganisationer, hvilket skaber grobunden for den dynamik og 

pluralisme i samfundet, der opstår som følge af debat og udveksling af informationer, hvilket kendetegner 

et demokratisk samfund (Dahl 2000:79). Det er en begyndende demokratisering33.   

En hindring for demokratisering er imidlertid, at militæret fortsat har stor politisk indflydelse både gennem 

Den Dybe Stats undergravende virksomhed, men også gennem generalstabschef Kenan Evren, 1980-

kupmager og nyudnævnt præsident. Evren indskrænker Özals politiske råderum via MGK og sin vetoret 

under lovgivningsarbejdet (Öktem 2011:57ff, Ulus 2010:18). Det er således fortsat militæret, der sætter 

den politiske dagsorden op igennem 1980erne, ligesom militæret fortsætter med systematisk at forfølge 

venstreorienterede, især det kurdiske mindretal, der fortsat kræver den selvstændighed Atatürk snød dem 

for ved etableringen af Tyrkiet og derfor har organiseret sig i Kurdistans Arbejderparti (Partîya Karkerên 

Kurdistan (PKK)) en militant separatistbevægelse under Abdullah Öcalans lederskab siden 1978 (Rojan 

2010:81). Dette er problematisk for udviklingen af demokrati, da begge parter i stedet for at søge et 

kompromis søger til væbnet kamp, hvilket destabiliserer landet.     

Som vi skal se i næste afsnit, udvikler konflikten mellem militæret og PKK sig til regulær borgerkrig, ligesom 

militærets aggressive og manipulerende magtmisbrug afsløres ved en række tilfældigheder i løbet af 

1990erne. Dette bliver starten på et langt opgør med den altdominerende militærmagt og bliver samtidig et 

skridt imod vestligt demokrati.  
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 Militæret havde inden 1983-valget kun godkendt tre partier til valget: 1) Nationalistisk Demokratisk Parti (Milliyetçi 
Demokrasi Partisi (MDP)) 2) Folkestyrepartiet (Halkçı Parti (HP)) 3) Özals Moderlandsparti (Anavatan Partisi (ANAP)). 
ANAP var det eneste parti, der ikke blev støttet af militæret (Mango 2004:98). Det i sig selv umuliggør eksistensen af 
demokrati, da det er et klart brud på Dahls politiske institution om frie, lige og retfærdige valg.  
33

 Fx dannes den tyrkiske menneskerettighedsorganisation Türkiye İnsan Hakları Derneği (TIHD), der ifølge Öktem over 
for både den tyrkiske civilbefolkning og det internationale samfund for alvor sætter fokus på militærets brug af tortur 
(Öktem 2011:74). 
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4.6.  Mørke tider  

1990erne er ifølge Rojan (2010) og Öktem (2011) den mest makabre og dystre tid i Tyrkiets nyere politiske 

udvikling, der er præget af omfattende politisk uro, korruption, magtmisbrug, terrorisme og massive brud 

på Menneskerettighederne.  

4.6.1. JITEM  

Da Tansu Çiller fra Den Sande Vejs Parti (Doğru Yol Partisi (DYP)) bliver valgt til Tyrkiets første kvindelige 

premierminister i 1993, er hendes erklærede politiske mål at bekæmpe PKK og formodede PKK-støtter med 

alle midler (Öktem 2011:96). Det skyldes, at Tyrkiet siden 1984, hvor PKK indledte sin væbnede kamp for 

kurdisk selvstændighed, hyppigt oplever rystende, blodige PKK-terroraktioner. Çillers statspolitik bliver 

derfor en paramilitær krig mod PKK og PKK-støtter (Rojan 2010:160). Som en del af denne politik indsættes 

eliteenheden Gendarmeriets Efterretnings- og Terrorbekæmpelsesenhed (Jandarma Istihbarat Terörle 

Mücadele (JITEM)) i de kurdiske områder i Sydøsttyrkiet. JITEM har ”(…) fuld bevægelsesfrihed i alle landets 

dele … [og kan] selvstændigt foretage tilbageholdelser og afhøringer og selv initiere og foretage væbnede 

militæroperationer” og er opdelt i små, lokale, operative enheder bestående af professionelle soldater og 

civile medlemmer fra nærområdet, der skal infiltrere den kurdiske befolkning.  JITEMs eksistens er 

fuldstændig mørklagt for offentligheden (Ibid.:91ff), men bidrager til at konflikten mellem PKK og militæret 

eskalerer yderligere (Ibid.:108, Öktem 2011:84). Det er klart, at ingen demokratisk stat nogensinde vil 

indlede en krig mod sin befolkning, da dette strider imod alt, hvad et demokrati står for. Til gengæld 

understreger denne politik Tyrkiets dybt forankrede politiske kultur, der er karakteriseret af autoritære 

tendenser, undertrykkelse af mindretal og omfattende magtmisbrug. Tyrkiet minder fortsat mest om en 

totalitær stat.      

JITEM skaber en allestedsnærværende skræk og rædsel i den kurdiske befolkning gennem systematisk brug 

af tortur, bortførelser og likvideringer, ligesom lemlæstede lig smides på gader og stræder til skræk og 

advarsel om folkelig PKK-støtte (Ibid.:84ff). I 1990erne stiger antallet af mord derfor fuldstændig 

ukontrolleret. Alene i 1997 er der 5.039 uopklarede mord i Tyrkiet. Det svarer til 97 drab om ugen (Ibid:74). 

Set over hele 1990erne er der ca. 20.000 uopklarede mord, heraf er ca. 13.300 af mordene alene begået i 

den kurdiske region omkring byen Diyarbakir (Rojan 2010:75). Tallene vidner om nogle yderst uhyggelige og 

makabre konsekvenser af statens aggressive politik over for det kurdiske mindretal. De kurdiske områder 

afskæres fuldstændig fra resten af Tyrkiet, hvilket gør dem yderligere polariserede, militariserede og 

økonomisk nedbrudte, ligesom mere end 3.000 kurdiske landsbyer ødelægges (Öktem 2011:91). I løbet af 

1990erne flygter knap tre mio. kurdere til især Tyskland, Frankrig og Sverige samt andre dele af Tyrkiet 
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(Öktem 2011:91ff)34.  

Dette er et klart brud på Menneskerettighederne og et statsligt overgreb i en så stor størrelsesorden, at 

eksistensen af alt, hvad der minder om vestligt demokrati fuldstændig forsvinder, ligesom det selvsagt 

udelukker ethvert perspektiv for tyrkisk EU-medlemskab. 

4.6.2. Susurluk-sagen  

Militæret har indtil midten af 1990erne held til at fremstå som Tyrkiets beskytter ved skabe et misvisende 

billede af et militant, kurdisk mindretal, der kun har til formål at splitte Tyrkiet (jævnfør Sévres-

syndrommet) (Öktem 2011:86ff). En række militærskandaler bliver dog en øjenåbner for befolkningen. 

I 1993 bringer et tyrkisk nyhedsmagasin for første gang en detaljeret artikel om JITEM og dets 

gruopvækkende militæraktioner i de kurdiske områder. Artiklen er baseret på interviews med JITEMs 

førstemand fra 1987 major Ahmet Cem Ersever, som blot få måneder efter artiklens offentliggørelse findes 

”(…) bagbundet og henrettet med et enkelt nakkeskud (…)” sammen med sin kæreste og to af sine 

nærmeste JITEM-kolleger (Rojan 2010:98ff). Gangstertilstande hersker og bryder med udsigten til 

demokratisering.  

Artiklen udløser en dominoeffekt, og en lang række nye sager dukker frem. Befolkningen er forfærdet over 

afsløringerne og forsøger forgæves at drage militæret til ansvar for sine handlinger, men militæret nægter 

JITEMs eksistens (Ibid.:100)35.  

I 1996 rammer endnu en skandale militæret: den såkaldte Susurluk-sag. Susurluk-sagen begynder at tage 

sin form, da en trafikulykke finder sted nær byen Susurluk. I bilen befinder sig fire personer: et 

regeringsmedlem fra Çillers DYP-parti, en politiakademidirektør fra Istanbul, lederen af De Grå Ulve-

militsen fra 1960-70erne Abdullah Catli samt dennes kæreste. Den totalskadede bil er fyldt med ”(…) 

automatiske og halvautomatiske skydevåben, store mængder ammunition, to lyddæmpere, et sæt falske 

nummerplader (..)”, ligesom Catli har ”(…) en våbentilladelse og et statsligt VIP-pas, begge udstedt af tyrkisk 

politi” på sig, selvom Catli er efterlyst for flere mord og narkosmugling af Interpol (Rojan 2010:123)36. 

Myndighedernes påstande om, at Catli og hans kæreste skulle være blevet arresteret af 

politiakademidirektøren, viser sig ikke at være sandt (Ibid.), for de tre mandlige passagerer kender 

hinanden særledes godt og ses privat (Ibid.:169). Tilsammen udgør de nemlig en del af et kriminelt netværk 

kaldet Susurluk-banden, som består af repræsentanter fra militæret, toppolitikere og mafiaen. Susurluk-
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 Efter PKK-lederen Abdullah Öcalan bliver anholdt i 1999 stabiliserer forholdene sig mere eller mindre i Tyrkiet 
(Fenger-Grøndahl 2007:36ff). 
35

 Det tyrkiske militær fastholder sin påstand til trods for, at militæret også i 2009 får fremlagt en lang række klare 
beviser på JITEMs eksistens heriblandt JITEM-lønsedler (Rojan 2010:100).  
36

 Det såkaldt VIP-pas gør det blandt andet muligt at rejse rundt i verden uden visum og er typisk forbeholdt 
højtstående embedsmænd.  
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banden samarbejder på kryds og tværs over hele landet gennem udbredt korruption, magtmisbrug og 

likvideringer af politiske og økonomiske modstandere (Ibid.:171ff).  

Susurluk-bandens eksistens vidner om, at Tyrkiet fortsat kun er et skindemokrati, da statsinstitutionerne 

stadig korrumperes og er enerådige. Dette vidner også om, at der fortsat ikke er en sund politisk tradition, 

hvilket umuliggør eksistensen af vestligt demokrati og forringer perspektivet for EU-medlemskab.  

Trods offentlighedens kendskab til Susurluk-banden bliver sagen aldrig kulegravet på grund af Den Dybe 

Stats virksomhed, ligesom ingen af de implicerede stilles til ansvar for sine handlinger i forbindelse med 

afsløringerne (Ibid.). Som følge heraf mister befolkningen enhver tiltro til militæret, og som vi skal se i 

kapitel 6, får det på sigt alvorlige konsekvenser for militæret.  

4.6.3. Det bløde kup  

Den politiske uro i form af otte skiftende koalitionsregeringer umuliggør en effektiv kontrol med militæret, 

som derfor uhindret fortsætter med at øve politisk indflydelse i landet til trods for, at en sådan indblanding 

kulegraver betingelserne for demokrati.  

I juni 1996 bliver det islamiske Velfærdspartiet (Refah Partisi (RP)) Tyrkiets største parti og indgår i en 

koalitionsregering sammen med Çillers DYP-partiet til trods for, at RP kun har fået 21 % af stemmerne 

(Öktem 2011:98). Necmettin Erbakan bliver Tyrkiets første politisk islamiske premierminister og Çiller hans 

vicepremierminister37. Erbakans valgsejr i 1996 sender chokbølger gennem militæret, USA og Europa, som 

frygter for en politisk udvikling imod et islamisk Tyrkiet. Frygten er velbegrundet, for Erbakans erklærede 

politiske mål er: at islamisere Tyrkiet, ligesom Erbakan indleder en politisk charmeoffensiv mod 

Mellemøsten (særligt Iran), da Erbakan vil ”(…) skabe en verdensomspændende muslimsk solidaritet – hvor 

Tyrkiet skulle spille rollen som ledestjerne” (Öktem 2011:88, Sørensen et al. 2005:110ff). I Tyrkiet spredes 

islamiske tendenser trods demonstrationer mod Erbakan og hans islamiske planer; udskænkning af alkohol 

forbydes i flere byer og kvindelige kommunalansatte påbydes at bære tørklæder (Ibid.).  

Den 28. februar 1997 intervenerer militæret igen, denne gang mere ubemærket end ved tidligere 

interventioner. Militæret udarbejder en liste over sekulære stramninger, som bliver forelagt Erbakan og 

Çiller i MGK. Listen indebærer blandt andet streng kontrol af islamiske broderskaber, en indskrænkning af 

islamiske skoler, en marginalisering af et stigende antal velhavende og magtfulde islamisk-konservative 

forretningsmænd fra Centraltyrkiet (de såkaldte Anatolske Tigre), forbud mod islamiske TV- og 
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 Der har imidlertid tidligere været set eksempler på politisk islam i Tyrkiet. I 1973 blev det første islamiske parti 
Partiet for National Redning (MSP) dannet af Necmettin Erbakan. Formålet med partiet var ”at bevæge” Tyrkiet i 
retning af sharia-lovgivning. Politisk islam blev første gang repræsenteret i en koalitionsregering ledet af 
premierminister Bülent Ecevit i 1974 (CHP) (Mango 2004:85ff).   
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radiostationer samt forbud mod kvinders brug af tørklæder på universiteterne (Öktem 2011:106ff,130)38.  

Tiltagene skal officielt afværge ”religiøs aktivitet” og hindre udbredelsen af politisk islam, men reelt 

forsøger militæret at ensrette den heterogene nation. Det bryder med udsigterne for demokrati, da dette 

undertrykker befolkningens pluralisme, ligesom tiltagene tvinger Erbakan til at gå af. Det skyldes, at 

Erbakan politisk set hverken kan eller vil indføre militærets krav, ligesom Erbakan formodentlig er klar over, 

at en militær intervention vil være uundgåelig, hvis han modsætter sig listens tiltag (Sørensen et al. 

2005:112)39. Erbakans fratrædelse markerer militærets bløde kup, og tydeliggør igen den interne 

magtkamp, der fortsat er mellem tilhængere af en mere islamisk inspireret ideologi samt tilhængere af 

kemalismens principper (se afsnit. 3.2.2).  

Som vi skal se i nedenstående afsnit, er det i nyere politisk kultur Erdoğan og militæret, der står 

umiddelbart uforsonlige over for hinanden i spørgsmålet om Tyrkiets statsideologi.   

4.7. Regeringsmagt til AKP  

I november 2002 er der valg i Tyrkiet. Valget er skelsættende, da det betyder et endeligt farvel til 

1990ernes kontroversielle politiske elite. Valgets absolutte vinder er det nyoprettede parti: Partiet for 

Retfærdighed og Udvikling (Adalet ve Kalknıma Partisi (AKP)) (Sørensen et al. 2005:123), som får 34 % af 

stemmerne. Det svarer til 363 pladser ud af 550 og dermed opnår AKP absolut flertal i parlamentet (The 

Economist 2002)40.  

Efter valgsejren fungerer Abdullah Gül, Tyrkiets nuværende præsident siden 2007, som midlertidig 

premierminister, da Erdoğan ikke må stille op til valget i 2002. Det skyldes, at Erdoğan i 1999 er blevet 

idømt fire måneders fængsel af militæret for at have citeret et digt skrevet af en tyrkisk nationalist før den 

Tyrkiske Uafhængighedskrig41. Ifølge anklagen havde Erdoğan, som på daværende tidspunkt var Istanbuls 

borgmester, med sit digtcitat ”(…) opildnet til had mellem forskellige befolkningsgrupper” og blev derfor 

erklæret ”uegnet” til at stille op ved valget i 2002 (Sørensen et al. 2005:113, Dumbs 2011). Efter en 

forfatningsændring og et efterfølgende suppleringsvalg i marts 2003 bliver Erdoğan dog valgt til Tyrkiets 

premierminister (Öktem 2011:131).  
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 Hvis kvinderne nægtede at lægge tørklædet, blev de frataget retten til at tage en universitetsuddannelse (Öktem 
2011:107). 
39

 Erbakans RP-parti bliver forbudt af den tyrkiske forfatningsdomstol i 1998 (Öktem 2011:108). 
40

 Det er kun AKP og CHP, der foruden ni uafhængige kandidater formår at komme over spærregrænsen på 10 % (The 
Economist 2002, Öktem 2011:123). 45 % af stemmerne blev dermed ikke hørt (Sørensen et al. 2005:123).   
41

 Digtets centrale del lyder som følger: ”Moskeerne er vores barakker, kuplerne vores hjelme, minareterne vores spyd, 
de troende vores hær” (Mango 2004:115).  
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4.7.1. Konservative Demokrater  

AKP blev stiftet af partiets formand og nuværende premierminister Recep Tayyip Erdoğan (Mango 

2004:125ff) på resterne af det politisk, islamiske parti Dydens Parti (Fazilet Partisi (FP), der blev forbudt i 

2001 (Sørensen et al. 2005:114ff). Til trods for at AKP har en moderne tilgang til politisk islam og ønsker 

mere religionsfrihed (Dumbs 2011), så insisterer Erdoğan på, at AKP kaldes for ”konservative demokrater” 

(Sørensen et al. 2005:128)42. Det skyldes, at AKP fører en politik, der er baseret på religiøsitet, en liberal 

markedsøkonomi og en vestlig orientering i form af modernitet samt en stræben efter politisk pluralisme, 

demokrati, menneskerettigheder og et retssamfund, der sikrer befolkningens rettigheder (Ibid.:115, Öktem 

2011:128). Det skal sikre Tyrkiets optagelse i EU, som er AKP-regeringens erklærede politiske mål (The 

Economist 2002). Set i forhold til opfyldelsen og efterlevelsen af demokratiske betingelser, synes en sådan 

politik at være vejen frem mod etablering af demokrati, ligesom det styrker perspektiverne for EU-

medlemskab. Det er dog klart, at politikken kræver reel substans og vilje, hvis den ikke blot skal være et 

overfladefænomen.    

Iøjnefaldende er det, at AKPs vælgerskare udgøres af en islamisk-konservativ middelklasse, og det var lige 

netop dem, militæret forsøgte at marginalisere med Det Bløde Kup i 1997. Kendetegnende for disse er, at 

de er globalt markedsorienteret, dynamisk og fremadstræbende, ligesom de dyrker og står ved deres 

religion (Öktem 2011:130, Steinvorth et al. 2011b).  

4.7.2. Omfattende reformproces 

AKPs jordskredssejr vækker bekymring i militæret, ligesom USA og Europa frygter et islamisk Tyrkiet. AKP-

regeringen er dog opsat på at imødekomme og efterleve EUs krav for tyrkisk optagelse i EU. EU bliver 

derfor AKP-regeringens politiske referenceramme (Sørensen et al. 2005:124,190). Det skyldes, at AKP-

regeringen ved, at de har brug for EUs rygdækning for at sikre sin egen overlevelse. EU skal således være 

garant for AKP-regeringens reformer, der unægteligt vil medføre et magtpolitisk opgør med militæret, hvis 

Tyrkiet skal leve op til EUs krav. Den hidtidige politiske kultur vidner imidlertid om, at det er en magtkamp, 

som AKP-regeringen ikke vil kunne kæmpe alene – de har brug for EU.  

Det er tydeligt, at militærets magtpolitiske indflydelse bør reduceres betydeligt for at skabe betingelser for 

demokrati og dermed opnå vestlige demokratistandarder. EU har dog været meget forsigtig med en 

åbenlys kritik af militæret, men i stedet udvist tilbageholdenhed (Hansen 2003:39ff). Dette er udtryk for 

Liberalism of Restraint. EU blander sig ikke direkte i Tyrkiets anliggender, men gennem sine optagelseskrav 

foranlediger EU passivt Tyrkiet til ændringer i retning mod udvikling af liberale og demokratiske principper, 

og dermed bidrager EU passivt til en enorm reformering af Tyrkiets hidtidige politiske kultur. Tyrkiets 
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 Erdoğan står ved sin religiøsitet og lægger ikke skjul på, at han er praktiserende muslim, ligesom hans kone Ermine 
og hans børn offentligt bærer tørklæde (Hergel 2002).  
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reformproces vil ikke være påtvunget, men alene være afhængig af AKP-regeringens vilje og evne til 

politiske ændringer og befolkningens tilslutning til AKP-regeringens anlagte EU-politik. Det skaber grobund 

for en demokratisering med reel demokratisk substans. AKP-regeringen indleder denne demokratisering 

ved, alene i perioden 2002-2004, at indføre otte lovpakker, heriblandt en ny civilret og straffelov (Europa-

Kommissionen 2004b). Blandt de mest karakteristiske lovændringer er: en ophævelse af den 15 år gamle 

undtagelsestilstand i det sydøstlige Tyrkiet, afskaffelse af dødsstraffen, ophævelse af forbuddet mod 

brugen af andre sprog end tyrkisk, en nul-tolerance-politik imod brugen af tortur, forrang til international 

lovgivning på menneskerettighedsområdet, ny presselovgivning og gradvis kontrol over militæret gennem 

revision af militærets udgifter, forbud mod militærets sikkerhedsdomstole samt en markant svækkelse af 

MGK (Ibid.)43. Disse lovændringer skaber en hidtil uset demokratisering, idet demokratiske værdier indføres 

gennem lovarbejde. Det legitimerer ikke blot AKP-regeringens tiltag, men opfylder også betingelse 1 og 2 

for demokrati, da AKP-regeringen tager et afgørende opgør med militærets hidtidige politiske indflydelse 

gennem indførslen af en civil kontrol og skaber et fundament for, at demokratiske standarder kan udvikle 

sig, hvilket er en forudsætning for etablering af demokrati.  AKP-regeringen søger tillige en stabilisering af 

den subkulturelle pluralisme ved at anerkende andre modersmål end tyrkisk. Det er første skridt imod 

efterlevelse af Dahls femte betingelse for demokrati (se afsnit 2.3.2), ligesom de seks politiske institutioner 

synes at være inden for rækkevidde gennem denne påbegyndte demokratisering. Det er således første 

gang i Tyrkiets politiske kultur, at et parti formår at indføre reelle reformer, der vil føre Tyrkiet mod vestligt 

demokrati. Det i sig selv er revolutionerende!  

Som vi skal se i kapitel 5, krediteres Erdoğan for sine reformbestræbelser af EU, som indleder 

optagelsesforhandlinger med Tyrkiet i 2005. Den påbegyndte demokratiseringsproces mister dog pusten i 

takt med, at EUs krav og modvilje over for Tyrkiet stiger.  

4.8. Delkonklusion   

Der har aldrig eksisteret en demokratisk politisk kultur i Tyrkiet. Der har i stedet været politisk tradition for 

autoritær ledelsesstil i form af nepotisme, magtmisbrug, korruption og statslig undertrykkelse af befolkning 

og mindretal udtrykt gennem statseliten og militærets destruktive, manipulerende og blodige aktioner.  Det 

har efterladt Tyrkiet i en gangsterlignende tilstand, hvor de ellers demokratisk baserede statsinstitutioner 

er blevet fuldstændig undergravet og dermed ineffektive. Under overfladen er Tyrkiet derfor blot et 

skindemokrati.  

Til trods for få demokratiske undertoner i den politiske udvikling siden 1950, har en stærk destabiliserende 

subkulturel pluralisme, militærets illegitime magtbeføjelser og gentagne interventioner i den politiske 
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 MGK gøres til et rådgivningsorgan uden magtbeføjelser, ligesom MGKs sammensætning ændres, så den primært 
udgøres af civilister. I 2004 bliver en civilist MGKs første generalsekretær (Europa-Kommissionen 2004b). 
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sfære været en altoverskyggende hindring for udvikling af vestligt demokrati. Militæret har i stedet dannet 

tradition for menneskeretsstridige overgreb og restriktive udemokratiske forfatninger, som fortsat udgør 

Tyrkiets konstitutionelle grundlag i 2012. Tyrkiets perspektiv for EU-medlemskab er derfor yderst tvivlsomt, 

da den konstitutionelle baggrund alene vil umuliggøre EU-medlemskab til trods for, at AKP-regeringen har 

iværksat en hidtil uset reformproces med reel demokratisk substans og indledt et opgør med militærets 

hidtidige politiske magt. Det har skabt et demokratisk fundament, hvorpå et vestligt demokrati med tiden 

kan udvikle sig, hvis den tyrkiske magtelite er i stand til at slippe den ellers dybt forankrede autoritære 

tradition.     
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5. TYRKIETS VEJ MOD EU  

Dette kapitel klarlægger Tyrkiets historiske milepæle i landets stræben efter EU-medlemskab og beskriver, 

hvordan Tyrkiets og EUs gensidige forhold har været præget af succeshistorier, dødvande og nedture lige 

siden Ankara-aftalens ikrafttræden i 1964. Kapitlet oplister ydermere nogle af de dilemmaer, som Tyrkiet 

står overfor som følge af EUs optagelseskrav og påbegyndte optagelsesforhandlinger.  

5.1. Ankara-aftalen  

I 1959 søger Tyrkiet om associeret medlemskab i det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF) (Sørensen 

et al. 2005:252)44. Ansøgningen er foranlediget af Grækenlands ansøgning om også at blive associeret 

medlem af EØF45, men er også udtryk for, at Tyrkiet søger en allierede i EØF, da landet føler sig truet af 

Sovjetunionen (Hansen 2003:108). Det er imidlertid ikke kun Tyrkiet, der frygter en kommunistisk invasion 

af tyrkisk territorium. Det gør USA og Europa også. Tyrkiet er af stor sikkerhedspolitisk betydning for 

Vesten, da landet fungerer som bufferstat mellem Vesten og Sovjet (Ibid.). Ønsket om et vestligt forankret 

Tyrkiet er derfor meget stort (Rojan 2010:45), og Tyrkiets ansøgning bliver krediteret med den såkaldte 

Ankara-aftale i 1963. Hvorvidt aftalen indgås af sikkerhedspolitiske og strategiske årsager, eller om det i 

stedet skal ses som en europæisk tillidserklæring til Tyrkiet og landets nye styre efter militærets 

intervention i 1960 kan diskuteres.  

Den 1.12.1964 træder Ankara-aftalen i kraft og har til formål ”(…) at fremme en stadig og afbalanceret 

styrkelse af de økonomiske og handelsmæssige forbindelser (…)” mellem Tyrkiet og EØF, ligesom den skal 

”(…) sikre en hurtigere udvikling af Tyrkiets økonomi og en højnelse af beskæftigelsesniveauet og 

livsvilkårene for det tyrkiske folk” (Ankara-aftalen 1963). Aftalen lægger således op til, at Tyrkiet gradvist 

skal tilpasse og harmonisere sin økonomiske politik med EØFs, hvilket på sigt skal føre til oprettelsen af en 

toldunion (Ibid.). Dette er et klart eksempel på EUs brug af Soft Power i et forsøg på at bevæge Tyrkiet i en 

liberal retning samt sikre europæiske interesser for derigennem at præge verdensdagsordnen.  

Mest bemærkelsesværdigt er det imidlertid, at EØF desuden stiller Tyrkiet et medlemskab i sigte. Det 

fremgår af Ankara-aftalens artikel 28: ”Når aftalens funktion har gjort det muligt at forudse Tyrkiets 

fuldstændige overtagelse af de forpligtelser, der hidrører fra traktaten om oprettelse af Fælleskabet, 

undersøger de kontraherende parter muligheden for Tyrkiets optagelse i Fælleskabet” (Ibid.). Dette er 

særligt iøjnefaldende, da EØF dermed definerer Tyrkiet som et europæisk land, da det af daværende 

retsgrundlag fremgår, at ”enhver europæisk stat kan blive medlem af Fællesskabet” (Romtraktaten, artikel 

237) (Den Europæiske Union u.å.). Ankara-aftalen er således banebrydende og får enorm betydning for 
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 Forkortelsen EØF anvendes om Det Europæiske Fællesskab indtil 1993. Herefter anvendes forkortelsen EU. 
45

 Grækenland bliver associeret medlem af EØF i 1961 (Levin 2011:166).  
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Tyrkiet, der fremover ikke blot betragter et EØF-medlemskab som et mål (jævnfør Kemalismens 

revolutionære princip om europæisk civilisation), men også som en ret udsprunget af Ankara-aftalen 

(Örücü 2000:525ff).  

EØFs løfte om tyrkisk medlemskab bliver dog aldrig siden hen gentaget officielt af EØF. Der er i stedet en 

klar opfattelse af, at EØF har lovet Tyrkiet for meget ved at stille landet et medlemskab i sigte, da landet 

reelt befinder sig milevidt fra vestlig demokratisk kultur og politisk tradition. Løftet bliver derfor flere gange 

uofficielt fordømt i EØF (Levin 2011:6)46.   

Som vi skal se i følgende afsnit, præges forholdet mellem Tyrkiet og EØF derfor af et gensidigt on/off-

forhold (Levin 2011:167), hvilket får stor betydning for Tyrkiets perspektiv for medlemskab.  

5.2. Ansøgning om medlemskab i EØF   

I 1970erne er afstanden mellem EØF og Tyrkiet skærpet som følge af Tyrkiets indenrigspolitiske uroligheder 

samt dets anneksion af Nordcypern i 1974 (Hansen 2003:108ff). Alligevel forhandler Tyrkiet i 1978 om 

betingelser for tiltrædelse i EØF sammen med Grækenland. Dette kan virke paradoksalt, idet der ikke er 

nogen reelle demokratiske undertoner, men i stedet borgerkrigslignende tilstande i landet, jævnfør forrige 

kapitel. Det skal dog bemærkes, at det først er i løbet af 1990erne, at EU begynder at lægge et eksternt 

pres på Tyrkiet med krav om overholdelse og praktiseringen af menneskerettigheder samt bedre forhold 

for det kurdiske mindretal (Det Europæiske Råd 1997). Indtil da tolererer EØF i langt højere grad end 

tilfældet efterfølgende Tyrkiets manglende demokratiske værdier og dets brud på Menneskerettighederne 

(Kuzmanovic 2012). Dette er et tegn på Liberalism of Impostition, da EØF ser vestligt demokrati som 

universel og ufravigelig.  

EØFs hensigt med forhandlingerne på daværende tidspunkt er udelukkende at finde en løsning på Cypern-

konflikten uden hensyn til staternes indre anliggender (Sørensen et al. 2005:63). Dette er et klart eksempel 

på Liberalism of Restraint. EU blander ikke sig direkte i Cypern-konflikten, men forsøger i stedet at påvirke 

Grækenland og Tyrkiet til at finde en løsning på konflikten ved at stille dem europæisk medlemskab i sigte, 

da dette uomtvisteligt vil kræve en bilæggelse af konflikten og dermed sikre et fredeligt samarbejde.  EUs 

strategi mislykkes dog, da Tyrkiet vælger ikke at søge om medlemskab, som Grækenland i 1976, da 

premierminister Bülent Ecevit (Velfærdspartiet (Refah Partisi (RP))) er stærkt utilfreds med de betingelser, 

som EØF opstiller for tyrkisk medlemskab. Ecevit, der i forvejen er yderst skeptisk over for EØF, vil derfor 

vente med medlemskab og foreslår, at EØF i stedet yder Tyrkiet et omfattende lån47. Det afslår EØF 
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  Det økonomiske samarbejde mellem EØF og Tyrkiet udvikler sig i de følgende årtier gradvist ud fra de rammer, der 
er blevet fastlagt i Ankara-aftalen (Hansen 2003:110). 
47

 Tyrkiet kæmper på dette tidspunkt med store økonomiske problemer som voksende gæld og opbrugte udenlandske 
kreditter (Mango 2004:93).  
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omgående (Sørensen et al. 2005:63).  

Forholdet mellem EØF og Tyrkiet fastlåses fuldstændig, da EØF, som følge af militærets 1980-intervention 

og dets massive undertrykkelse af befolkning og mindretal, boykotter alt samarbejde med Tyrkiet i 1982 

(Öktem 2011:76). Dette er udtryk for, at EØF skærper sine demokratiske og politiske krav over for 

samhandelspartnere, hvilket underbygger EUs stigende værdipolitiske profil.    

I 1987 søger premierminister Turgut Özal (Moderlandspartiet (Anavatan Partisi (AP))) officielt om 

medlemskab, hvilket anerkendes og findes berettiget af EØF i modsætning til Marokkos ansøgning samme 

år som øjeblikkeligt afvises med henvisning til landets geografiske beliggenhed48. EØF gentager dermed 

Ankara-aftalens erklæring om, at Tyrkiet er en del af Europa til trods for, at langt størstedelen af landets 

areal geografisk set er uden for det europæiske kontinent.  

For at vurdere eventuelle følger og implikationer af et tyrkisk medlemskab anmoder Rådet, i kølvandet på 

Tyrkiets ansøgning, Kommissionen om en udtalelse, der skal danne grundlag for Rådets beslutning om 

Tyrkiets mulige EØF-medlemskab (Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber 1989). To år efter 

ansøgningen fremlægger Kommissionen den 18. december 1989 sin udtalelse. I denne lægger 

Kommissionen stor vægt på, at gennemførslen af en ny fase i fællesskabet (Det Indre Marked) er under 

udvikling, og alene af den grund anbefaler Kommissionen Rådet til ikke at indlede nye 

tiltrædelsesforhandlinger før tidligst i 1993 af hensyn til EUs evne til at absorbere nye medlemsstater 

(Ibid.). Kommissionen tilkendegiver og anerkender dog Tyrkiets påbegyndte demokratiske undertoner, men 

udtrykker samtidig udbredt bekymring for Tyrkiets evne til at efterleve fællesskabets regler og forpligtelser 

(Ibid.). Det skyldes, især den politiske situation i Tyrkiet, men også landets demografiske udvikling og dets 

”generelle udviklingstrin der ligger væsentlig under europæisk gennemsnit”, bekymrer Kommissionen, som 

frygter, at Tyrkiet vil blive ”(…) en belastning for fællesskabets egne midler” og ”en yderligere byrde for 

budgettet” (Ibid.). Kommissionen vurderer derfor, at ”(…) det ikke vil være hensigtsmæssigt allerede nu at 

indlede tiltrædelsesforhandlinger med dette land Tyrkiet”, men understreger, at EØF bør have ”(…) en 

grundlæggende interesse i at uddybe forbindelsen med Tyrkiet og hjælpe det til snarest muligt at fuldføre 

den politiske og økonomiske moderniseringsproces” (Ibid.). Kommissionen anbefaler derfor Rådet til at ”(…) 

fortsætte sit samarbejde med Tyrkiet i betragtning af landets generelle orientering mod Europa” (Ibid.). 

Dette understreger EUs Liberalism of Restraint. EU vil ikke påtvinge Tyrkiet liberale demokratiske værdier, 

men i stedet hjælpe dem i retning heraf. Ønsket om politiske forandringer skal udspringe af befolkningens 

ønske og demokratiske støtte hertil.  

                                                           
48

 EØF understreger, at Marokko ikke er et europæisk og derfor ikke kan blive medlem af fælleskabet (Levin 
2011:166ff). 
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Tyrkiets ansøgning om medlemskab afvises derfor. I stedet skal Ankara-aftalens endelige fase gennemføres 

med en implementering af den planlagte toldunion (Hansen 2003:111). 

5.3. Tyrkiet oplistes ikke som kandidatland 

I 1996 træder toldunionen mellem EU og Tyrkiet i kraft. Dette indleder en ny fase i forholdet mellem Tyrkiet 

og EU, ligesom det får optimismen og håbet om et snarligt EU-medlemskab til at sprede sig i Tyrkiet (Levin 

2011:167) på trods af, at Københavnskriterne fra 1993 meget tydeligt angiver EUs krav til Tyrkiet49. For at 

kunne blive anerkendt som kandidatland og dermed indlede optagelsesforhandlinger med EU er Tyrkiet 

forpligtet til at påtage sig og efterleve Københavnskriterierne, da dette er en forudsætning for 

medlemskab50. Den endelige afgørelse om medlemskab træffes dog enstemmigt af Rådet efter høring af 

Kommissionen og en flertalsgodkendelse af Parlamentet (Folketinget 2011).  

Som ansøgerland har Tyrkiet svært ved at efterleve især det politiske Københavnskriterium, da landet, som 

tidligere nævnt, ikke har en forankret demokratisk kultur, men derimod har politisk tradition for blandt 

andet autoritær adfærd, magtmisbrug og undertrykkelse af mindretal. Dette besværliggør Tyrkiets 

perspektiv for medlemskab og betyder, at Tyrkiet ikke oplistes blandt de 11 lande, som Det Europæiske Råd 

(DER) indleder optagelsesforhandlinger med i 1997 (Mango 2004:116, Det Europæiske Råd 1997)51. Det 

vækker tyrkisk harme og frustration, da Tyrkiet fortsat ser EU-medlemskab som en selvfølge uden hensyn 

til landets grad af demokratisering.  Et medlemskab i EU gives dog ikke på forhånd. Det skal Tyrkiet selv 

gøre sig fortjent til ved at indføre reformer med reel demokratisk substans, således at reformprocessen 

ikke blot gør demokratiske værdier til overfladefænomener, men bidrager til udviklingen af en demokratisk 

og bundfæstet politisk kultur. Dette forstår den tyrkiske befolkning ikke, som i stedet føler sig uretfærdigt 

behandlet, ligesom regeringen efterfølgende boykotter enhver politisk dialog med EU (Levin 2011:167). 

Sagen udvikler sig til en sand mediestorm i Tyrkiet på trods af, at den tyrkiske EU-ansøgning tidligere ikke 

har fået meget opmærksomhed (Öktem 2011:104).  

Ovennævnte situation illustrerer meget godt, hvordan Vesten har en helt klar opfattelse af, hvordan et 

samfund bør indrettes. Det ses i det her eksempel tydeligt ved EUs kategoriske krav om Tyrkiets 

overholdelse af Københavnskriterierne, da Vesten nægter at give afkald på helt elementære 

demokratiprincipper, jf. den teoretiske gennemgang af demokrati, som især er udtrykt i det politiske 

Københavnskriterium.   

Der er samtidig også helt tydelige tegn på Liberalism of Imposition set i forhold til EUs krav om Tyrkiets 
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 Se tidligere omtale af Københavnskriterne i fodnote 2.  
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 Ligesom kravet i Lissabontraktatens art. 49 skal overholdes: ”Enhver europæisk stat, som respekterer værdierne i 
artikel 2 og forpligter sig til at fremme dem, kan ansøge om at blive medlem af Unionen” (Folketinget 2011).  
51

 De 11 lande er: Cypern, Ungarn, Polen, Estland, Den Tjekkiske Republik, Slovenien, Rumænien, Slovakiet, Letland, 
Litauen og Bulgarien (Det Europæiske Råd 1997).  
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efterlevelse af Københavnskriterierne, da EU egentlig påtvinger Tyrkiet et demokrati med vestligt indhold 

gennem kriterierne. Det betyder, at EU negligerer betydningen af Tyrkiets egen politiske kultur, der er 

specielt udviklet og tilpasset lokale traditioner.  

EUs krav om tyrkisk efterlevelse af Københavnskriterierne tydeliggør ydermere det dilemma, som Tyrkiet 

står med som følge af EUs Liberalism of Imposition: at Tyrkiet bliver umyndiggjort. Det sker, fordi Tyrkiet 

reelt tvinges til at gennemføre ny lovgivning udelukkende på baggrund af, at et EU-medlemskab kræver det 

af Tyrkiet. Det er rigtigt, at det er Tyrkiets eget valg, men hvis landet vil være en del af EU, så har det reelt 

intet valg. Landet skal opfylde de krav og betingelser, som EU stiller, hvis det skal gøre sig forhåbninger om 

at blive medlem. EU giver, som tidligere nævnt, ikke køb på sine demokratiske principper, og derfor må EU 

betragtes som et særdeles stærkt politisk instrument til at påvirke og skubbe Tyrkiet i retning mod vestligt 

demokrati.  

Som vi skal se i følgende afsnit lykkes EU med sin strategi, hvilket markeres, da Tyrkiet anerkendes som 

kandidatland.  

5.4. Tyrkiet bliver kandidatland  

1999 bliver et skelsættende år for Tyrkiets vej mod EU, da landet får status som kandidatland på DERs 

topmøde i Helsingfors i 1999: ”Tyrkiet er et kandidatland, der vil kunne tiltræde EU på grundlag af de 

samme kriterier som dem, der gælder i forhold til de andre kandidatlande” (Det Europæiske Råd 1999)52. 

Karakteristisk for topmødet i 1999, set i forhold til topmødet i 1997, er, at DER officielt anerkender og 

udtrykker stor tilfredshed med Tyrkiets igangværende reformproces, selvom landet fortsat ikke efterlever 

det politiske kriterium (Europa-Kommissionen 1999). Udmeldingen skal derfor ses som et formidlende 

element, da Tyrkiet og EU forsat ikke har genskabt deres politiske dialog efter Tyrkiets boykot af EU i 1997 

(Ibid.).  

Under 1999-topmødet lader DER derfor Tyrkiet officielt vide, at et tyrkisk EU-medlemskab kan realiseres, 

hvis den tyrkiske og politiske vilje eksisterer (Det Europæiske Råd 1999), ligesom DER foreslår, at der skal 

udformes en førtiltrædelsesstrategi, der skal kombineres med et nationalt program (Ibid.)53. Dette skal 

danne rammerne for, hvordan Tyrkiet vil imødekomme EUs krav (Den Europæiske Union 2008), ligesom 

tiltrædelsespartnerskabet oplister alle de områder, som EU mener, at Tyrkiet bør reformere for at kunne 

imødegå EUs krav om optagelse (Det Europæiske Råd 1999).  

Topmødet i Helsingfors i 1999 er en kæmpe politisk sejr for Tyrkiet, da det ikke alene cementerer, at Tyrkiet 
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 Både Tyrkiet og Malta er oplistet som nye kandidatlande i formandskabets konklusion fra 1999 - dvs. foruden de 11 
føromtalte lande, der allerede i 1997 fik status som kandidatland.   
53

 I 2001 bliver Tyrkiets tiltrædelsespartnerskab oprettet samme år, som Tyrkiet fremlægger sit nationalprogram ”The 
Turkish National Programme for the Adoption of the Acquis” (Levin 2011:167, Den Europæiske Union 2008). 
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er et europæisk land og dermed er berettiget til medlemskab, men også krediterer landets 

demokratiseringsbestræbelser. Tyrkiets status som kandidatland vækker stor begejstring i den tyrkiske 

befolkning, ligesom det for alvor sætter skub i Tyrkiets reformproces (Sørensen et al. 2005:257). Pludselig 

er udsigten til tyrkisk EU-medlemskab det store diskussionsemne i den brede tyrkiske offentlighed (Öktem 

2011:104), da dette ses som en opfyldelse af Atatürks kemalistiske princip om revolutionisme.  

Som vi skal se i næste afsnit, karakteriserer en ikke god nok efterlevelse af det politiske 

Københavnskriterium EUs holdning til Tyrkiet, ligesom det reelt synes at gå tilbage for Tyrkiet i dets EU-

bestræbelser.   

5.5. En dato for en dato   

Tyrkiet er meget opsat på at indlede optagelsesforhandlinger med EU efter EUs anerkendelse af Tyrkiet 

som kandidatland i 1999. Tyrkiet presser derfor på for at få en dato hvorpå, optagelsesforhandlingerne kan 

indledes, selvom Tyrkiet fortsat ikke formår at efterkomme det politiske kriterium. 

På topmødet i København i 2002 når Tyrkiet og EU til et såkaldt datokompromis (Hansen 2003:18ff), da det 

bliver besluttet, at Tyrkiet kan indlede optagelsesforhandlinger, hvis DER på sit topmøde i december 2004 

kan konstatere, at Tyrkiet opfylder samtlige Københavnskriterier (Det Europæiske Råd 2002). DER 

understreger igen, at de ”(…) ser meget positivt på de vigtige skridt, som Tyrkiet har taget i retning af 

opfyldelse af Københavnskriterierne (…)”, men DER opfordrer regeringen til ”(…) hurtigt at afhjælpe alle de 

resterende mangler i forbindelse med de politiske kriterier, ikke kun med hensyn til lovgivning, men også 

især med hensyn til gennemførelse” og til ”(…) energisk at gå videre med sin reformproces” (Ibid.).  DER 

tilkendegiver desuden, at de vil forøge EUs hidtidige førtiltrædelsesstøtte til Tyrkiet væsentligt (Ibid.), se 

tabel 1. Støtten skal næsten udelukkende bruges på institutionsopbygning og sikre, at Tyrkiet får skabt et 

demokratisk fundament, hvorfra demokratiske værdier kan spredes og udvikles fra (Europa-Kommissionen 

2003). Dette er et eksempel på Hard Power, da EU gennem økonomisk bistand forsøger at skubbe Tyrkiet i 

retning mod udvikling af liberale, demokratiske værdier.  Den enorme og støt stigende førtiltrædelsesstøtte 

skal desuden lægges sammen med de 954 mio. euro, som Tyrkiet allerede modtog som finansiel bistand af 

EU i perioden 1995-2002 (Ibid.), ligesom Tyrkiet også har nydt godt af omfattende støtte fra Den 

Europæiske Investeringsbank (EIB), som følge af fem forskellige hjælpeprogrammer54. I perioden 1992-2001 

har Tyrkiet således modtaget EIB-lån for 1395 mio. euro, mens EIB alene i 2002 bevilligede Tyrkiet 560 mio. 

euro (Ibid.). Det er enorme summer, som EU har postet i Tyrkiet. Alene af den grund vil det derfor være et 

stort nederlag for EU, hvis forhandlingerne afbrydes og Tyrkiets perspektiver for medlemskab skrinlægges. 
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 1) The EuroMed II Lending Mandate for Mediterranean Countries 2) The Mediterranean Partnership Facility 3) The 
Special Action Mandate for Turkey 4) The Turkey Earthquake Reconstruction and Rehabilitation Assistance Facility 5) 
The Pre-Accession Facility (Europa-Kommissionen 2003).    
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EU vil have en interesse i at se sin enorme finansielle støtte blive forvaltet, så det giver et afkast i form af 

demokratiske principper som styrket offentlig administration samt social og økonomisk samhørighed 

(Europa-Kommissionen 2003).  

Tabel 2 EUs økonomiske førtiltrædelsesstøtte til Tyrkiet  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

Kilde: Europa-Kommissionen (2003), Europa-Kommissionen (2009)  

 

Karakteristisk for datokompromiset er, at det på den ene side er udtryk for en meget positiv EU-indstilling 

over for Tyrkiet, selvom demokratistandarderne i landet fortsat ikke er på samme niveau som i EU. På den 

anden side er datokompromiset også et klart udtryk for, at EU ikke slækker på sine demokratikrav og -

standarder. EU vil ikke se demokratiske overfladefænomener, men kræver en forankret demokratisk 

politisk kultur. EU underkender således det demokratiteoretiske faktum, at det tager generationer at 

udvikle en sådan kultur (se afsnit 2.3.2).   

EU holder derfor Tyrkiet hen i det uvisse ved at give landet en ny dato for en dato, hvor beslutningen om 

Tyrkiets start på optagelsesforhandlingerne skal tages (Levin 2011:168). Det fører til tyrkisk frustration og 

en vred tyrkisk mediestorm under topmødet i 2002 (Öktem 2011:124). En ny dato for en dato må også 

betegnes som et dårligt forhandlingsresultat og et prestige nederlag for landet (Levin 2011:168). Det skal 

også ses ud fra den betragtning, at der i tyrkisk politisk kultur har været en tendens til, at statseliten fik 

tingene til at glide lidt lettere gennem autoritær ledelsesstil og korruption. Disse metoder er selvsagt 

bandlyst i vestligt demokrati, og derfor støder den tyrkiske statselite på hindringer gennem EUs krav om 

god demokratisk opførsel. 
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5.6. Tyrkiet indleder optagelsesforhandlinger  

I 2004 beslutter DER, at Tyrkiet ”(…) i tilstrækkelig grad opfylder de politiske Københavnskriterier (…)” (Det 

Europæiske Råd 2004)55. DER beslutter derfor at indlede optagelsesforhandlinger med Tyrkiet den 3. 

oktober 2005, hvis landet gennemfører en nul-tolerance-politik over for brugen af tortur og mishandling 

samt styrker lovbestemmelser vedrørende ytringsfrihed, religionsfrihed, kvinders rettigheder, 

fagforeningsrettigheder og mindretalsrettigheder (Europa-Kommissionen 2004a). Landet skal desuden 

underskrive en tillægsprotokol, der udvider Ankara-aftalen til at omfatte de ti nye central- og 

østeuropæiske lande (Europa-Kommissionen 2005b)56. DER lader dermed igen Tyrkiet forstå, at det videre 

forløb udelukkende afhænger af landets vilje til fremgang, ændringer og reformer. EU fortsætter således 

sin blanding af en Liberalism of Imposition- og Liberalism of Restraint-strategi i forsøget på at påvirke 

Tyrkiet mod vestligt demokrati. 

Tyrkiet efterlever samtlige EU-krav, og Tyrkiet indleder derfor som planlagt optagelsesforhandlinger med 

EU den 3. oktober 2005 (Ibid.).  

I Tyrkiet er glæden over udsigten til endelig at kunne føre optagelsesforhandlinger med EU delt. På den ene 

side er glæden stor, fordi Tyrkiet endelig er lykkes med at blive anerkendt af EU. Dette skal, som tidligere 

nævnt, ses som et skridt imod opfyldelsen af Atatürks mål om europæisk civilisation (se afsnit 3.2.).  På den 

anden side er der en klar opfattelse af, at kravene til landet er langt strengere end til tidligere 

ansøgerlande. 80-90 % af befolkningen føler sig således, ifølge tyrkiske meningsmålinger, diskrimineret af 

EU efter topmødet i 2004 (Sørensen et al. 2005:261ff). Det er særdeles bemærkelsesværdigt, for teknisk set 

er kravene til Tyrkiet de samme, da Københavnskriterierne meget tydeligt oplister EUs krav for 

medlemskab, men i praksis udspiller der sig et politisk drama i EU-regi med blandt andet lange 

tidshorisonter, jævnfør ovennævnte.    

Som vi skal se i næste afsnit påvirker dette Tyrkiets forhandlingsramme og optagelsesforhandlinger.  

5.6.1. Tyrkiets forhandlingsramme 

Af EUs forhandlingsramme med Tyrkiet fra 3. oktober 2005 fremgår det, at forhandlingernes endelige mål 

er Tyrkiets tiltrædelse i fællesskabet. EU understreger dog, at forhandlingerne er en ”(…) open-ended 

process, the outcome of which cannot be guaranteed beforehand” (Europa-Kommissionen 2005a). 

Forhandlingernes resultat er altså ikke givet på forhånd, men afhænger dels af Tyrkiets vilje og 

gennemførsel af de påkrævede reformer, men også af EU såkaldte absorptionskapacitet (EUs evne til at 
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 Tyrkiet har i 2001 og i 2004 gennemført to store forfatningsændringer. Ligesom Tyrkiet mellem februar 2002 og juli 
2004 har indført otte lovpakker (deriblandt indførsel af en ny civil- og strafferet, anerkendelse af internationale 
konventioner samt afskaffelse statssikkerhedsdomstolene og dødsstraffen) (Europa-Kommissionen 2003, Europa-
Kommissionen 2004a). 
56

 Polen, Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Slovakiet, Slovenien, Tjekket, Malta og Cypern. 
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optage nye medlemsstater) (Europa-Kommissionen 2005a)57. EU henviser desuden til, at hvis en tyrkisk 

tiltrædelse ikke er mulig, så skal det sikres, at ”(…) Turkey is fully anchored in the European structures 

through the strongest possible bond” (Ibid.).  Som Levin bemærker, så er disse ovennævnte udtalelser i en 

rammeforhandling særdeles sjældne. Faktisk har der, ifølge Levin, aldrig i en tidligere udvidelsesrunde 

været henvist til EUs absorptionskapacitet, ligesom EU aldrig tidligere har betegnet påbegyndte 

forhandlinger som en åben proces, hvor resultatet ikke kan garanteres på forhånd (Levin 2011:168)58. Levin 

(2011) mener, at sådanne udtalelser skader EUs troværdighed. På den ene side erklærer EU Tyrkiet for 

egnet til medlemskab, men på den anden side taler EU om absorptionskapacitet og andre 

beskyttelsesmekanismer for at forhindre Tyrkiet i et fuldgyldigt medlemskab. Dette er problematisk, da EU 

officielt lægger op til, at en opfyldelse og efterlevelse af Københavnskriterierne vil føre til EU-medlemskab 

(Ibid.). Dette kan også forklare, hvorfor en stor andel af den tyrkiske befolkning føler sig diskrimineret af 

EU, jævnfør ovennævnte. Tyrkiets ønske om medlemskab er imidlertid ikke grebet ud af den blå luft, men 

udspringer af Ankara-aftalen, der stillede Tyrkiet et medlemskab i sigte. I sin forhandlingsramme med 

Tyrkiet trækker EU dog i land ved at skabe usikkerhed om et tyrkisk medlemskab. EU sætter dermed Tyrkiet 

stolen for døren. Dette indikerer, at EU i sin tid lovede Tyrkiet for meget. EU kan dog ikke bakke tilbage, da 

dette vil være et brud på god politisk skik. Det må desuden formodes, at en tilbagetrækning af Ankara-

aftalens artikel 28 vil fjerne ethvert tyrkisk incitament til at fortsætte forhandlingerne, da det er denne, 

som Tyrkiet støtter sin ret på. EU er nødt til at følge den politiske linje, som fællesskabet i sin tid har lagt alt 

andet vil være udemokratisk.      

Af Tyrkiets forhandlingsramme fremgår det endvidere, at Tyrkiet skal fortsætte sit reformarbejde og stræbe 

efter tiltrædelse i EU. Forhandlingerne kan dog suspenderes, enten på Kommissionens initiativ eller på 

foranledning af en anden medlemsstat, hvis Tyrkiet alvorligt og vedvarende krænker EUs grundlæggende 

værdier. Herefter skal Rådet med kvalificeret flertal afgøre det videre forløb (Europa-Kommissionen 2005a).  

Yderligere fremgår det af forhandlingsrammen, hvis Tyrkiet bliver medlem, skal Kommissionen vurdere, om 

der er behov for omfattende særordninger, lange overgangsperioder og varige beskyttelsesklausuler inden 

for områder som landbrug og den frie bevægelighed for personer (Ibid.). Dette understreger EUs modvilje 

til at lade Tyrkiet blive fuldgyldigt medlem på lige fod med de eksisterende 27 medlemsstater. Det er 

problematisk, da Tyrkiet dermed vil blive et andenrangs medlem. Det vil være et klart brud på 

demokratiske principper om lige rettigheder, hvilket reelt vil underminere EUs demokratiske struktur.   
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 Bemærkningen om EUs absorptionskapacitet skal ses som et kompromis mellem pro-tyrkiske og mere tyrkisk-
fjendtligindstillede medlemsstater. Frankrig især mener, at EU ikke kan rumme Tyrkiet (Sørensen et al. 2005:260). 
58

 I Kroatiens forhandlingsramme taler EU ifølge Levin også om en ”open-ended-proces”, men nævner intet om 
absorptionskapacitet og stærke bånd til fællesskabet, som alternativ til medlemskab (Levin 2011:168).    



50 
 

5.7. Tyrkiets optagelsesforhandlinger med EU 

Dette afsnit belyser, hvordan forhandlingerne mellem EU og Tyrkiet foregår i praksis, ligesom afsnittet 

klarlægger det magtpolitiske spil, der udspiller sig som følge af optagelsesforhandlingerne.   

Som beskrevet ovenfor er optagelsesforhandlingernes endelige mål, at Tyrkiet kan tiltræde EU. Tyrkiet skal 

derfor i løbet af forhandlingerne tilpasse al lovgivning med EUs Aquis Communtaire, der fylder ca. 100.000 

sider. Forhandlingerne er således udelukkende koncentreret om Tyrkiets opfyldelse og efterlevelse af 

aquisen, da dette skal forberede rettigheds- og levestandarder i Tyrkiet, men også at ændre Tyrkiets 

bureaukratiske opbygning (Tacar 2007:128).    

Optagelsesforhandlingernes første fase består i, at Kommissionen sammenligner al tyrkisk lovgivning med 

aquisen i en såkaldt screeningproces for at sikre, at lovgivningen er sammenfaldende med aquisen 

(Sørensen et al. 2005:264). Som følge heraf klarlægger Kommissionen, hvor der skal reformeres og hvor 

lang tid, det forventes at tage (Jørgensen 2007:17). Sreeningprocessen danner dermed baggrund for hvilke 

politikområder, der formelt skal forhandles om og inddeles i kapitler59.  

I juni 2006 blev screeningsprocessen formelt afsluttet og markerede optagelsesforhandlingernes anden 

fase: de egentlige forhandlinger mellem Tyrkiet og EU (Jørgensen 2007:6).    

5.7.1. Take it or leave it  

Det er karakteristik for optagelsesforhandlingerne, at Tyrkiet hverken kan forhandle om indhold eller lave 

særaftaler, da optagelsesforhandlingerne kun bruges til at sikre, at Tyrkiet samordner og efterlever 

samtlige krav, som EU stiller. Tyrkiet har derfor intet at forhandle om, da 95 % af forhandlingerne ikke er til 

forhandling (Schrijvers 2007:32ff), men udelukkende kræver Tyrkiets ensidige tilnærmelse (Jørgensen 

2007:14). Forholdet mellem EU og Tyrkiet er derfor blevet karakteriseret som et take it or leave-forhold 

(Ibid.:21), da forhandlingsforholdet er asymmetrisk. Tyrkiet befinder sig i en ”underdog position”, hvor det 

er Tyrkiet, der skal gå på kompromis med nationale interesser og komme med indrømmelser (Schrijvers 

2007:33). Forhandlingerne er således et udtryk for Liberalism of Imposition, da vestlige 

demokratistandarder påtvinger Tyrkiet, ligesom det er et udtryk for Hard Power, da EU til enhver tid kan 

suspendere de igangværende forhandlinger, hvis Tyrkiet forsømmer eller modsætter sig EUs krav. Dette var 

eksempelvis tilfældet i 2006, da EUs udenrigsministre valgte at suspendere forhandlingerne med Tyrkiet i 

otte ud af 35 kapitler, da Tyrkiet nægtede at ratificere en tillægsprotokol til Ankara-aftalen, da dette ville 

betyde en tyrkisk anerkendelse af Cypern (Folketingets EU-Oplysning 2012a)60. EU valgte som sagt at 

                                                           
59

 I Tyrkiets tilfælde er der 35 kapitler, som Tyrkiet og EU forhandler om.  Se bilag 2.  
60

 Tyrkiet underskrev modvilligt protokollen i 2005. Det skete dog kun efter britiske forsikringer om, at ”det var et 
juridisk faktum”, og at det ikke betød, at Tyrkiet dermed anerkendte Cypern. Alligevel udsendte Tyrkiet en erklæring 
om, at den fortsat ikke ville anerkende Cypern (Ellis 2010a).  
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suspendere de otte forhandlingskapitler, men samtidig ophævede EU deres økonomiske isolation af 

Nordcypern (Sørensen 2007). Suspenderingen var således et udtryk over for EUs inkonsekvens overfor 

Tyrkiet61.  

5.7.2. Et magtpolitisk spil   

Optagelsesforhandlingernes tredje fase (Tyrkiets officielle optagelse) kan først indledes, når der er 

enstemmighed blandt EU-medlemsstaterne om, at Tyrkiet opfylder og efterlever samtlige 35 kapitler. 

Tredje fase består af, at EU udarbejder en tiltrædelsestraktat, der fastlægger eventuelle 

overgangsordninger, økonomisk bistand og beskyttelsesklausuler. Tiltrædelsestraktaten skal herefter 

godkendes af både Rådet, Kommissionen og Parlamentet, ligesom den skal underskrives af samtlige 

medlemsstater og Tyrkiet, inden en ratificering i hvert enkelt medlemsstat kan finde sted (Europa-

Kommissionen 2012).  

Før Tyrkiet overhovedet kan forhandle om et nyt forhandlingskapitel, skal medlemsstaterne være enige 

om, hvorvidt Tyrkiet efterlever de enkelte kapitler til fuld tilfredshed (Schrijvers 2007:32). Dette giver 

anledning til et enormt magtpolitisk spil mellem medlemsstaterne og de europæiske institutioner, da 

medlemsstater, der er imod tyrkisk medlemskab i praksis, kan forsinke eller helt forhindre 

forhandlingsprocessen gennem indsigelser og nye krav (Ibid.). Det må derfor formodes, at Tyrkiet på sigt 

stilles over for endnu flere krav. Samtidig foregår optagelsesforhandlingerne også på et formelt plan 

mellem den tyrkiske EU-chefforhandler Egemen Bağiş, tyrkiske embedsmænd og eksperter på den ene side 

og faste EU-embedsmænd på den anden side.  Det må imidlertid formodes, at EU-embedsmændene også 

har deres egen dagsorden, som de handler ud fra uafhængigt af EU-medlemsstaterne, da der vil være visse 

karrierehensyn. Optagelsesforhandlingerne er således omdrejningspunkt for et enormt magtpolitisk spil, 

som har direkte indflydelse på Tyrkiets perspektiv for medlemskab.   

Det er indtil videre kun lykkedes Tyrkiet at få færdigforhandlet og lukket et kapitel (videnskab og forskning). 

Otte kapitler er, som tidligere nævnt, suspenderet, mens Frankrig har blokeret for yderligere fire centrale 

kapitler som landbrug, toldunionen og serviceydelsers frie bevægelighed (Sørensen 2007). Cypern har 

endvidere blokeret for seks kapitler (Ellis 2010b), og derfor er kun 13 kapitler på nuværende tidspunkt åbne 

for forhandlinger (Öktem 2011:179). Dette svækker Tyrkiets perspektiv for medlemskab markant.  

5.7.3. Den hidtil længste tiltrædelsesproces  

Tyrkiets mulige medlemskab i EU er den mest omdiskuteret optagelse nogensinde. Det er der flere årsager 

til blandt andet 1) størstedelen af Tyrkiets territorium befinder sig uden for det europæiske kontinent, 
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 Tyrkiet nægter fortsat at anerkende Cypern som selvstændig stat, ligesom Tyrkiet nægter at forhandle med EU, så 
længe det europæiske formandskab er cypriotisk i sidste halvdel af 2012. 
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Varighe 

Tyrkiet er derfor ikke en del af europæisk kulturarv 2) 99,8 % af Tyrkiets befolkning på knap 80 mio. 

mennesker er muslimer (Ellegaard 2011). Det har fået flere nationalistiske partier i EU-medlemsstater, 

heriblandt Dansk Folkeparti, til at frygte, at en optagelse af Tyrkiet vil betyde masseindvandring af tyrkiske 

statsborgere som følge af arbejdskraftens frie bevægelighed. Frankrig og Østrig har for længst 

tilkendegivet, at de agter at holde folkeafstemning om Tyrkiets medlemskab, hvis forhandlingerne kommer 

så langt (Sørensen et al. 2005:328ff). Løftet om folkeafstemninger skyldes, at der blandt andet siden Al-

Qaedas terrorangreb i New York den 11. september 2001 har spredt sig en antimuslimsk stemning i både 

USA og Europa. Det har medført en forstærket nationalisme og udbredt folkelig modvilje mod et tyrkisk EU-

medlemskab (Ibid.). Det har enorm betydning for Tyrkiets udsigt til medlemskab, da landets endelige 

optagelse i sidste ende vil afhænge af den folkelige opbakning i Europa, selvom optagelsesforhandlingerne 

teknisk set er blevet forhandlet igennem. Et folkeligt nej vil imidlertid være en grov fornærmelse af de 

mange millioner tyrkere, der har et sekundært borgerskab i EU og derfor bør en folkeafstemning i det 

perspektiv undgås.  

Set i forhold til de tre sidste EU-udvidelser i henholdsvis 1995, 2004 og 2007, så er Tyrkiet det ansøgerland, 

der har ventet længst tid på et EU-medlemskab, se tabel 3. Set ud fra tallene, er der tydelige tegn på, at 

Tyrkiet synes at være blevet forbigået op til flere gange, ligesom det giver indtrykket af, at EU har ladet 

Tyrkiet vente.  

 

 

 

Tabel 3. Varighed af EU-ansøgerlandes tiltrædelsesproces  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kilde: Levin 2011:3, Folketingets EU-Oplysning 2012b 
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Officielt skyldes den lange ventetid Tyrkiets manglende efterlevelse af Københavnskriterierne, men det er 

klart, at et tyrkisk medlemskab også vil sætte EUs værdigrundlag og institutionelle sammensætning under 

massivt pres, som vil kræve en ændring af EU.  Tyrkiets perspektiv for medlemskab er således ikke kun et 

spørgsmål, om Tyrkiet er klar til EU.  Det er i lige så høj grad også et spørgsmål, om EU også er klar til 

Tyrkiet.  

5.8. Tyrkiet og EU i 2012  

Officielt forhandler Tyrkiet og EU fortsat med hinanden i 2012 (Europa-Kommissionen 2011), men reelt 

synes forhandlingerne at foregå på et minimum, da Tyrkiet i stedet har skiftet udenrigspolitisk fokus og 

interessesfære mod Nordafrika og Mellemøsten efter Det Arabiske Forår i 201162.  

I Europa kradser Euro-krisen fortsat, mens Tyrkiet derimod har pæne vækstrater og gjort landet til den 15. 

største verdensøkonomi i 2012 (Ellegaard 2012)63. EUs økonomiske krise har dog forstærket den tyrkiske 

befolknings opfattelse af, at det er bedre at være uafhængig end bundet af andre aktører som EU, da 

Tyrkiet som uafhængig politisk og økonomisk aktør er langt stærkere (Ibid.). Som følge heraf har EU derfor 

mistet sin tiltrækning og autoritet over for Tyrkiet. EU betragtes i stedet som ”en død sild”, og Tyrkiet retter 

sig derfor ikke længere efter EUs anbefalinger (Kuzmanovic 2012). Samtidig er den folkelige opbakning til 

tyrkisk EU-medlemskab faldet markant: fra ca. 74-85 % i 2004, 65 % i 2005 til 38 % i 2011 (Ellegaard 2011, 

Jørgensen 2005:28). Dette vidner om, at Tyrkiet har fået helt andre interesser.  

Tyrkiet kendetegnes således af en ny tyrkisk selvtillid, som blandt andet kom til udtryk, da landets EU-

chefforhandler Egemen Bağiş i 2010 foreslog, at samtlige kapitlerne burde (gen-)åbnes og forhandles 

færdig. Herefter kunne samtlige EU-medlemsstater så afholde folkeafstemninger om tyrkisk medlemskab, 

da det ikke ville være givet, at Tyrkiet gad EU, når forhandlingerne var afsluttet (Ellis 2010b). Dette er en 

lettere arrogant holdning, der ikke tidligere har afspejlet sig i Tyrkiets holdning til EU.  Som følge heraf 

kunne et muligt scenarie således være, at Tyrkiet, grundet sin nyerhvervet selvtillid, ikke ønsker 

medlemskab for enhver pris (Karasu 2012). I så fald kan det føre til en konflikt med EU, da EU, som tidligere 

nævnt, ikke vil give afkald på sine ufravigelige demokratiske krav. Et endeligt brud vil det formodentligt ikke 

komme til, da det vil være et stort nederlag for begge parter set i forhold til de mange års forhandlinger og 

bestræbelser på at dreje Tyrkiet i retning mod vestligt demokrati og dermed EU-medlemskab.  

Som vi skal se i kapitel 8, er den tyrkiske reformproces imidlertid gået i stå som følge af fremkomsten af nye 

autoritære tendenser.  

 

                                                           
62

 Dette behandles dybdegående i kapitel 6.  
63

 Eurokrisen kan dog også mærkes i Tyrkiet, da EU er Tyrkiets vigtigste handelspartner. Over en tredjedel af al tyrkisk 
eksport importeres af EU (Karasu 2012).   
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5.9. Delkonklusion 

Til trods for at EU gennem enorm finansiel støtte, handelsaftaler og krav om demokratisering i 48 år har 

forsøgt at påvirke Tyrkiet i retning mod vestligt demokrati og dermed EU-medlemskab, så har der været en 

klar opfattelse af, at EU lovede Tyrkiet for meget, da Ankara-aftalen i sin tid stillede landet et medlemskab i 

sigte. EU sætter derfor reelt Tyrkiet stolen for døren ved i sin forhandlingsramme at skabe usikkerhed om 

Tyrkiets perspektiv for medlemskab med absorptionskapaciteten, løfter om folkeafstemninger og 

diskussioner om oprettelse af varige beskyttelsesklausuler. Tiltag som disse vil dog gøre Tyrkiet til en 

andenrangs medlemsstat, hvilket vil være i strid med EUs demokratiske struktur og værdier. Det vil 

ligeledes være udemokratisk at trække Ankara-aftalens artikel 28 tilbage, da det er denne Tyrkiet bygger sin 

ret til medlemskab på. EU er således nødt til at følge den politiske linje, som fællesskabet i sin tid har lagt. 

Et magtpolitisk spil udspiller sig derfor med stadig flere krav til en tyrkisk forankret demokratisk politisk 

kultur. Tyrkiet føler sig diskrimineret og som følge af EUs økonomiske krise og en stigende tyrkisk selvtillid 

samt ny interessesfære, mister EU sin tiltrækningskraft, og perspektiverne for et tyrkisk medlemskab synes 

ikke længere givet. Et endeligt brud vil det formodentlig ikke føre til, da dette vil være et stort nederlag for 

begge parter, men det synes klart, at Tyrkiet har fået nye interesser. 
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6. DET ARABISKE FORÅR 

Dette kapitel beskriver, hvordan Tyrkiet siden 2009 har udviklet en ny, udenrigspolitisk strategi med fokus 

på Tyrkiets nærområde. Strategien er særdeles relevant i forhold til Det Arabiske Forår, da Erdoğan 

derigennem promoverer den tyrkiske styreform for de arabiske befolkninger. Kapitlet diskuterer derfor, 

hvorvidt Tyrkiet er bannerfører for demokrati eller blot forfølger neo-osmanniske stormagtsdrømme.  

6.1. Tidligere tyrkisk udenrigspolitik   

Tyrkiet har, siden statens grundlæggelse i 1923, praktiseret en passiv udenrigs- og naboskabspolitik ud fra 

Atatürks koncept: ”Peace at Home, Peace in the World”, og politisk fokus har derfor primært været på 

indenrigspolitikken (Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs 2011). Kendetegnende for 

udenrigspolitikken var en opretholdelse af status quo til landets nærområde og en ensidig orientering imod 

Vesten ud fra det føromtalte kemalistiske princip om revolutionisme (Mango 2004:36ff, Sørensen et al. 

2005:223ff). Tyrkiet har derfor, som tidligere nævnt, været associeret medlem af EU siden 1964 og officielt 

ansøgerland siden 1987.   

Tyrkiet isolerer stort set sig selv fuldstændig under militærets tredje intervention fra 1980-83, hvor det kun 

er forholdet til det amerikanske militær og NATO, der synes intakt (Öktem 2011:75).  

I løbet af 1980erne og 1990erne begynder daværende premierminister Turgut Özal imidlertid at udbygge 

tyrkiske relationer gennem en udbygning af økonomiske og kulturelle interesser på Balkan, da Özal har en 

vision om, at Tyrkiet skal være ”(…) guardian of Turkish communities in the Arab world and Central Asia and 

the Muslimpeople of the Balkans” (Ibid.:79). Som følge heraf bliver tyrkisk fjernsyn eksporteret til samtlige 

nabostater og overalt opbygges tyrkisk-islamiske netværk såsom de såkaldte Gülen-skoler (Öktem 

2011:80)64. I 1992 danner Tyrkiet det multilaterale fællesskab Black Sea Economic Cooperation (BSEC) til 

koordination af politiske forhold og økonomisk samarbejde i Sorte Havs-regionen65. Dette er et klart 

eksempel på Soft Power, da Tyrkiet gennem sin kultur og sin økonomiske samhandel forsøger at øve 

indflydelse på sit nærområde for derigennem på sigt at opnå regional magt. Der har således tidligere været 

en tyrkisk interessesfære i nærområdet, men denne er blevet tilsidesat af Tyrkiets bestræbelser på 

medlemskab i EU.   

Som vi skal se i følgende afsnit styrkes denne interessesfære imidlertid markant under den nuværende AKP-

regering.   

                                                           
64

  Tyrkiske skoler bygget op omkring et islamisk broderskab grundlagt af imam Fethullah Gülen. Gülen-bevægelsen 
har i 2012 udviklet sig til et enormt interessekonsortium bestående af aviser, banker og skoler i mere end 100 stater, 
ligesom Gülen-bevægelsen har infiltreret store dele af det tyrkiske politiapparat og dermed gjort Gülen til én af 
Tyrkiets mest indflydelsesrige mænd (DER SPIEGEL 2011, Gottschlich 2011).         
65

 Foruden Tyrkiet består af BSEC af: Albanien, Armenien, Aserbajdsjan, Bulgarien, Georgien, Grækenland, Moldova, 
Rumænien, Rusland og Ukraine. I 2012 er Serbien også medlem af BSEC (BSEC u.å.).  
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6.2. Problemfri naboskabspolitik  

Da AKP kommer til magten i 2002, indleder Erdoğan en problemfri naboskabspolitik (Cioroianu 2010). Det 

er en udenrigspolitisk strategi, der går ud på at normalisere og skabe gode relationer til samtlige af Tyrkiets 

nabostater (Ibid.). Naboskabspolitikken kan virke banal, men den er revolutionerende, da Tyrkiet bliver 

nødt til at bilægge udenrigspolitiske tabuer for at kunne efterleve den nye udenrigspolitiske linje.  

Manden bag strategien er Erdoğans udenrigspolitiske rådgiver Ahmet Davutoğlu, der bliver udnævnt til 

udenrigsminister i 2009 (Öktem 2011:170). Davutoğlu er uddannet politolog og har undervist i 

Internationale Relationer på flere tyrkiske universiteter. Davutoğlu er desuden forfatter til bogen 

”Strategisk Dybde” (Stratejik Derinlik) om Tyrkiets internationale rolle (Lerch 2011/Min oversættelse66), 

som har givet Davutoğlu stor anerkendelse blandt den politiske og intellektuelle elite i Tyrkiet (Cioroianu 

2010). Bogens implicitte hovedbudskab er, at Tyrkiet ikke kun bør orientere sig mod Vesten, men i stedet 

også udbygge og intensivere dets forhold til landets muslimske nabostater (Lerch 2011). I den forbindelse 

er det helt essentielt, at den osmanniske fortid ikke negligeres, men derimod respekteres og udnyttes. 

Davutoğlu ser således en stor fordel i, at Tyrkiet tager ved lære af dets osmanniske fortid og markedsfører 

sin unikke profil som en sekulær-muslimsk stat over for både Vesten og Mellemøsten, da dette på sigt vil 

manifestere Tyrkiets politiske indflydelse regionalt og internationalt. Davutoğlus politik indeholder således 

en meget klar Soft Power-strategi, da tidligere osmanniske værdier og fælleshistorie skal appellere til 

nabostaternes sympati og bidrage til skabelsen af politisk good-will over for Tyrkiet, som i sidste ende skal 

komme landet til gode og legitimere eventuelle politiske intensioner. Det vil på sigt styrke Tyrkiets politiske 

profil og påvirkning af regionale og internationale dagsordner. 

Davutoğlu mener desuden, at Tyrkiet også bør drage fordel af sin geografiske beliggenhed som blandt 

andet olie- og energitransitland samt brobygger mellem Vesten og Mellemøsten (Cioroianu 2010). Ideen 

om Tyrkiet som brobygger er imidlertid ikke ny, da Özal allerede i midten af 1980erne foreslår, at Tyrkiet 

kan agere fredsmægler mellem Israel og den arabiske verden. Det var yderst taktisk af Özal, da dette blev 

indledningen på et omfattende strategisk, økonomisk og militært samarbejde mellem Tyrkiet og Israel 

(Öktem 2011:81). Alene i 2010 løb disse samarbejder sig op til næsten fem mia. dollars (Ellegaard 2010).  

Davutoğlu er fortaler for en meget aktiv udenrigspolitik, som trækker tydelige linjer til landets osmanniske 

fortid, der ellers er blevet udskældt og negligeret af den hidtil dominerende sekulære elite. Som det 

allerede blev tydeliggjort i kapitel 3, har islamisk-konservative muslimer længe ment, at Tyrkiet burde finde 

tilbage til sine islamiske rødder for igen at kunne reetablere sig selv som stormagt. Der er derfor intet 

bemærkelsesværdigt i, at det netop er Davutoğlus tankesæt, der danner rammen om AKP-regeringens 
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 ”(…) Strategische Tiefe” (Cioroianu 2010). Ifølge min litteratursøgning blev bogen oversat til tysk i 2001, men er 
endnu ikke oversat til dansk.  
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udenrigspolitik.  

Som vi skal se i næste afsnit, er det dog først, da Davutoğlu selv bliver udenrigsminister i 2009, at Tyrkiet for 

alvor markerer sig som en uundgåelig udenrigspolitisk aktør.  

6.3. Markant udenrigspolitisk positionering  

Tyrkiet opbygger inden for en kort årrække gode diplomatiske relationer til samtlige nabostater, som et led 

i Davutoğlus udenrigspolitiske strategi (Öktem 2011:178), ligesom Tyrkiet udbygger og styrker den 

økonomiske samhandel ved at indgå en lang række handelsaftaler i sit nærområde. Ydermere indfører 

Tyrkiet visumfri-zoner i samarbejde med store dele af Mellemøsten, Rusland og næsten samtlige af Tyrkiets 

østlige nabostater heriblandt flere syd- og centralasiatiske stater (Ibid.:173). Dette er et klart eksempel på 

Davutoğlus Soft Power-strategi, da den frie bevægelighed i nærområdet ikke blot vil påvirke og skabe 

folkelig good-will, sympati og godt omdømme hos nabostaterne. Det vil også have en stor psykologisk 

effekt på de tyrkiske statsborgere, der føler sig diskrimineret og afvist af EUs strenge visum-krav67. 

Davutoğlu har flere gange anmodet om en lempelse af EUs visum-krav, da alle kandidatlande kan rejse frit 

til Europa undtagen Tyrkiet, som fortsat skal ansøge om visum. Den europæiske holdning hertil er fortsat 

overvejende afvisende (ultimo marts 2012) (Ellegaard 2012, Die Presse 2012), selvom det er et klart brud 

på basale demokratiske principper om lige rettigheder. Dette er yderst problematisk, da det ikke alene sår 

tvivl om EUs demokratiske struktur, men også er et udtryk for europæisk modvilje over for Tyrkiet, hvilket 

synes at understrege landets opfattelse af, at stolen igen bliver sat for døren. Karakteristik for Tyrkiets 

nuværende udenrigspolitik er derfor, at Tyrkiet er begyndt at gøre sine interesser gældende uden for 

vestlig sfære. Landet har derfor blandt andet oprettet ambassader i Afrika og Latinamerika (Öktem 

2011:171ff).  

Tyrkiet er desuden også begyndt at påtage sig en række mæglerroller i Mellemøsten, som da Tyrkiet 

agerede fredsmægler mellem Syrien og Israel i 2008. Forhandlingerne mislykkedes dog, da Israel midt 

under forhandlingerne indledte krig mod Gaza-striben til stor tyrkisk frustration (Steinvorth et al 2011a). 

Dette vidner dog om, at Tyrkiet er ved at positionere sig som en central aktør med stadig stigende 

indflydelse på politiske begivenheder, der udspiller sig i nærområdet. Det har ført til fremkomsten af hidtil 

uset national selvtillid68.    

Som vi se i næste afsnit afspejler denne nyerhvervede selvtillid sig i Tyrkiets udenrigspolitik, hvilket blandt 

andet fører til diplomatisk krise med Israel.  

                                                           
67

 De visumfri-zoner i Tyrkiets nærområde har medført et boom i antallet af tyrkiske statsborgere, der rejser mod øst. 
Alene i Syrien er antallet af tyrkisk besøgende steget fra ca. 20.000 mennesker i 1990 til ca. 1 mio. mennesker i 2010 
(Öktem 2011:172). 
68

 Denne selvtillid blev kort beskrevet i kapitel 6.  
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6.4. Brud med Israel  

I maj 2010 er en humanitær flotille med aktivister på vej mod Gaza-striben (Palmer et al. 2011). Formålet 

hermed er officielt at bringe humanitær nødhjælp til Gaza-striben. Aktionen er planlagt af forskellige 

humanitære aktivistorganisationer heriblandt den tyrkiske NGO IHH (İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani 

Yardım Vakfı), der blandt andet biddrager med tre af de seks farttøjer i flotillen. Da IHH imidlertid er kendt 

for at sympatisere med Hamas og har forbindelser til Al-Qaeda (Damkjær 2010), vælger israelske 

elitetropper at borde flotillen for at forhindre, at mulige våben og smuglergods kommer til Gaza. På det 

tyrkiske fartøj Mavi Marmara udvikler dette sig til blodig kamp mellem IHH-tilhængere og israelske 

elitetropper. Otte tyrkiske statsborgere samt en amerikansk statsborger af tyrkisk afstamning bliver dræbt 

(Palmer et al. 2011)69.  

Israels aktion fordømmes verden over, og Tyrkiet kræver, at Israel undskylder for angrebet og udbetaler 

erstatning til ofrenes familier. Det afslår Israel og hævder, at flotillens formål udelukkende var at bryde 

Israels blokade til Gaza-striben (Ibid.). Tyrkiet er dog opsat på at stille Israel til ansvar for sine handlinger og 

anmoder derfor FN om at granske omstændighederne nærmere (Ibid.). Der er allerede på dette tidspunkt 

udviklet en diplomatisk krise mellem Israel og Tyrkiet, men denne forværres yderligere, da FN fremlægger 

den såkaldte Palmer-rapport i efteråret 2011. FN kritiserer Israels brug af militær magt over for flotillen og 

beskriver kapringen som ”(…) excessive and unreasonable” (Ibid.). Samtidig fastslår FN, at Israels blokade af 

Gaza er legitim i forhold til internationale lovkrav og opfordrer Tyrkiet og Israel til at genoptage deres 

diplomatiske forbindelser (Ibid.).  

Den diplomatiske krise mellem Israel og Tyrkiet når imidlertid nye højder, da Davutoğlu i efteråret 2011 

offentliggør, at det er ”(…) på tide, at den israelske regering betaler en pris for, at de ser sig selv hævet over 

loven og iværksætter illegale aktioner (…) den pris, der skal betales er tabet af tyrkisk venskab” 

(Baumgarten 2011/Min oversættelse70). Som konsekvens heraf, afbryder Tyrkiet alt militært og industrielt 

samarbejde med Israel, ligesom Israels ambassadør Gaby Levy udvises af Tyrkiet (Ritzau/Reuters 2011).  

Tyrkiets brud med Israel sender enorme chokbølger gennem Vesten, men Erdoğan står fast: ”Jeg vil gerne 

understrege følgende: Det er lige meget for Tyrkiet, om denne konflikt koster dem 15 eller 150 mio. dollars. 

Vores værdighed og vores stolthed er ubetalelig” (Baumgarten 2011/Min oversættelse71). Dette er et klart 

                                                           
69

 Obduktionerne viser, at de ni passagerer er blevet skudt flere gange på tæt hold blandt andet i hoved og ryg (Palmer 
et al. 2011). 
70 „Nun ist es an der Zeit, dass die israelische Regierung einen Preis dafür bezahlt, dass sie sich über dem Gesetz sieht 

und illegale Aktionen ins Werk setzt, ohne das menschliche Gewissen in Betracht zu ziehen. Der zu zahlende Preis ist 
der Verlust der türkischen Freundschaft“ (Baumgarten 2011). 

71
 ”Ich möchte Folgendes betonen: Der Türkei ist es egal, ob dieser Konflikt sie 15 oder 150 Millionen Dollar kosten 

wird. Unsere Würde und unser Stolz sind unbezahlbar“ (Baumgarten 2011).  
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eksempel på den føromtalte nationale selvbevidsthed, som Tyrkiet har udviklet, ligesom det er patriotiske 

udtalelser som denne samt landets neo-osmanniske udenrigspolitik, der for alvor har fået vestlige kritikere 

til at tvivle på Tyrkiet og dets reelle hensigter. Spekulationerne går på, om Tyrkiet endegyldigt har vendt 

Vesten ryggen.  

Som vi skal se i næste afsnit, er disse spekulationer imidlertid blevet yderligere forstærket efter Det 

Arabiske Forår, hvilket sår tvivl om Tyrkiets perspektiv for EU-medlemskab.   

6.5. Arabiske krav om demokratiske værdier  

Det Arabiske Forår er fællesbetegnelsen for de folkelige protestdemonstrationer, som har spredt sig fra 

Tunesien til blandt andre Egypten, Libyen, Marokko, Algeriet, Yemen, Libanon og Syrien siden slutningen af 

2010 og starten af 2011. Kendetegnende for protestdemonstrationerne er, at de er udtryk for de arabiske 

befolkningers krav om frihed, lighed og demokrati og er et oprør mod flere årtier med vold, isolation, 

manipulation og undertrykkelse.    

Det Arabiske Forår har, som tidligere anført, sit udspring i Tunesien. Det hele starter, da en ung tuneser ved 

navn Mohammed Bouazizi sætter ild til sig selv foran den tunesiske statsforvaltning den 17. december 

2010. Ildspåsættelsen er kulminationen på Bouazizis egen personlige fortvivlelse, men også hans 

magtesløshed over for det korrupte tunesiske system (Lüders 2011:14f)72. Hvad ingen kan vide på 

daværende tidspunkt er, at Bouazizis ildspåsættelse bliver starten på en lang række omfattende 

protestdemonstrationer mod det tunesiske regime og dets diktator Ben Ali. Bouazizis ildspåsættelse er 

imidlertid ikke årsagen til Det Arabiske Forår, men derimod udløseren, da Tunesien er en diktaturstat 

præget af omfattende nepotisme, magtmisbrug og korruption (Lüders 2011:46). Bouazizis ildspåsættelse er 

ikke et enestående eksempel, da mange andre tunesere før Bouazizi har sat ild til sig selv af lignende 

årsager. Forskellen er, at denne gang lykkedes det ikke for myndighederne at skrinlægge Bouazizi-episoden 

som ved tidligere tilfælde på grund af den tunesiske ungdoms brug af sociale medier. Det skyldes, at de 

sociale medier i modsætning til de arabiske medier ikke er underlagt censur (Lüders 2011:16ff). De sociale 

medier bruges derfor som et redskab til ikke blot at føre dialog, men også til at skabe eller udtrykke 

solidaritet og dermed bevidst til at sprede nyheder. Det fører til kendskab af uretfærdigheder som Bouazizi-

episoden, som ellers ville være blevet undertrykt af styret og er et klart eksempel på befolkningens brug af 

                                                           
72

 Mohammed Bouazizi var grønthandler. Han havde sin egen bod i en lille by syd for Tunis og tjente ca. 5-6 euro om 
dagen. I 2008 og 2009 forsøger Bouazizi at flygte til Europa, men begge gange bliver han tilbageholdt af tunesisk 
grænsepoliti og fængslet. I 2010 får Bouazizi arbejde på en lokal restaurant, men da hans arbejdsgiver nægter at 
udbetale Bouazizis løn, anmelder Bouazizi ham til tunesisk politi. Det bliver starten på en række systematiske chikaner 
og offentlige ydmygelser af Bouazizi udført af politiet. Det kulminerer, da politiet konfiskerer hans grøntsager, frugter 
og vægt og dermed sit eksistensgrundlag den 17. december 2010. Bouazizi opsøger efterfølgende den tunesiske 
statsforvaltning for at tale med en ansvarshavende, men afvises øjeblikkeligt. Det er kort herefter, at Bouazizi sætter 
ild til sig selv (Lüders 2011:14ff).           



60 
 

Soft Power for at opnå folkeligt kendskab og opbakning til sagen. 

Mobiloptagelser og billeder af de første protestdemonstrationer mod de tunesiske myndigheder i Bouazizis 

by bliver derfor uploadet på internettet kort efter Bouazizi-episoden, og samme dag vises de af den 

uafhængige arabiske nyhedskanal Al-Jazeera (Lüders 2011:17). Dette udløser en dominoeffekt af 

sympatibevægelser og nye protestdemonstrationer overalt i Tunesien, ligesom der opstår 

protestdemonstrationer flere steder i Nordafrika og Mellemøsten blandt andre på Tahrir-pladsen i Egypten, 

hvor millioner af egyptere demonstrerer mod diktator Husni Mubarak. Det går endda så vidt, at flere 

mennesker i blandt andre Algeriet og Marokko sætter ild til sig selv i sympati med Bouazizi (Ibid.:22). 

Bouazizi dør af sine forbrændinger den 4. januar 2011, men der er han for længst blevet symbolet på Det 

Arabiske Forår dels for de arabiske befolkninger, men også for Vesten (Ibid.:19, Jensen 2011:9).  

6.6. Tyrkisk støtte til Det Arabiske Forår   

Det er iøjnefaldende, at protestdemonstrationerne i Nordafrika og Mellemøsten har det tilfælles, at de, 

som tidligere nævnt, mobiliseres gennem sociale medier. Det er især veluddannede unge mennesker af 

middelklassen (også kaldet Generation Facebook), der er drivkraften bag de mange 

protestdemonstrationer og sympatibevægelser, da det er dem, der formår at mobilisere de arabiske 

befolkninger på tværs af landegrænser, aldersgrupper og samfundslag gennem Twitter, YouTube, blogs etc. 

(Lüders 2011:72ff). De mange protestdemonstrationer er derfor ikke nøje planlagt af en selvudråbt leder 

eller organisation, men i stedet udtryk for en folkelig solidaritet og spontanitet.  Som Lüders iagttager, så 

giver det sig udtryk i, at befolkningernes krav og ønsker ændrer sig i takt med udviklingen af Det Arabiske 

Forår; fra krav om indrømmelser og grundlæggende reformer til krav om de pågældende diktatorers 

tilbagetræden (Ibid.). Diktaturstaterne er yderst brutale mod de demonstrerende folkemængder og 

tusindvis af civile bliver dræbt og såret som følge af kampe mod de forskellige regeringsstyrker. 

Befolkningerne er udholdende, har modet og er villige til at tage opgøret med diktaturregimerne, selvom 

de kan blive dræbt for det. Befolkningernes vilje synes stålsat. I januar 2011 flygter Ben Ali fra Tunesien til 

Frankrig og sidenhen til Saudi-Arabien (Jensen 2011:10). I februar 2011 træder Husni Mubarak tilbage, og i 

marts 2011 fanges og dræbes Libyens diktator Muammar al-Gaddafi af oprørsstyrker i Libyen efter, at 

protestdemonstrationerne har udviklet sig til åben krig mellem Gaddafi-tro tilhængere og oprørere (Lüders 

2011:91). I Syrien har protestdemonstrationerne udviklet sig til borgerkrig mellem tilhængere af den syriske 

diktator Baschar al-Assad og oprørere.  

Vesten har været meget splittet i deres syn på Det Arabiske Forår. På den ene side er Det Arabiske Forår 

blevet beundret og anerkendt af Vesten. På den anden side har Vesten også set med tilbageholdenhed og 

bekymring på udviklingerne i Nordafrika og Mellemøsten. Det skyldes, at Vesten i årevis har ført en 
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Liberalism of Restraint-politik over for de arabiske diktatorer, idet Vesten har accepteret og tolereret 

diktatorernes styreform og indgået en række aftaler, der ikke alene sikrer Vesten adgang til olie, men også 

sikrer stabilitet i et konfliktfyldt område (Lüders 2011:60). Vesten har derfor ikke blandet sig i de arabiske 

regimers indre anliggender, så længe vel at mærke, at de arabiske diktatorer har fulgt Vestens dagsorden. 

Derfor har Vesten været meget afventende med offentligt at fordømme regimerne.   

Tyrkiet derimod har meget tidligt erklæret sin fulde støtte til Det Arabiske Forår og bakket op om de 

arabiske befolkningers ønsker og krav om politisk kursændring. Erdoğan var derfor også én af de første 

statsledere, der offentligt krævede, at Husni Mubarak trådte tilbage (Steinvorth et al. 2011b), ligesom 

Tyrkiet også har stillet skibe til rådighed for at hjælpe med at evakuere tusindvis af udenlandske flygtninge 

fra Libyen, da kampene var på sit højeste (Lüders 2011:204). Ydermere har Tyrkiet også oprettet talrige 

flygtningelejre på tyrkisk territorium til de titusindvis af syriske flygtninge, der har søgt tilflugt i landet 

(Ritzau 2012). 

Paradoksalt har Tyrkiet imidlertid været tøvende med at fordømme Assad- og Gaddafi-regimerne offentligt, 

da Tyrkiet har store økonomiske interesser i både Syrien og Libyen. Tyrkiet har i stedet aktivt forsøgt at 

mægle i begge lande mellem diktatorer og oprørsstyrker, men forhandlingerne mislykkedes (Sørensen 

2011a).  

I takt med et stigende nationalt pres samt Det Arabiske Forårs forløb har Erdoğan og AKP-regeringen 

imidlertid ændret politisk strategi og krævet både Assads og Gaddafis afgang (Ibid.). Denne kursændring 

skyldes, at de arabiske demonstranter er begyndt at orientere sig mod Tyrkiet, da Erdoğan i deres øjne 

fremstår som den ideelle politiske leder. Ikke alene er Erdoğan karismatisk, men han har også vist stærkt 

politisk lederskab ved efter sine fordømmelser af Israel i 2010 at føre en konsekvent politik over for landet. 

Det har vækket arabisk beundring (Sørensen 2011c).  

Som vi skal se i næste afsnit, udnytter Erdoğan sin status som populær mand i Mellemøsten og Nordafrika 

og fører på baggrund heraf et kalkuleret magtspil i sine bestræbelser på at opnå regional magt.    

6.7. Et neo-osmannisk Tyrkiet?   

I efteråret 2011 rejser Erdoğan, som én af de første, til Tunesien, Egypten og Libyen, som er Det Arabiske 

Forårs helt centrale stater (Seibert 2011). Karakteristisk er, at de står over for omfattende sociale, 

økonomiske og politiske ændringer. Erdoğans formål med rejsen er derfor ikke blot at sikre og udbygge 

økonomiske interesser i områderne, men også at promovere den tyrkiske styre- og samfundsform (Seibert 

2011). På sin rejse bliver Erdoğan modtaget som en rockstjerne af tiljublende folkemængder (Abouzeid 

2011), hvilket vidner om Erdoğans enorme popularitet. Dette skyldes ikke blot Tyrkiets Israel-fjendtlige 

linje, men også, at Tyrkiet officielt forhandler om medlemskab med EU (Ellegaard 2012). I de arabiske 
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befolkningers optik legitimerer det Tyrkiet som en demokratisk muslimsk stat, der formår at koble islam 

med vestlige værdier. Landet fremstår dermed langt mere vestlig og demokratisk end andre stater i 

nærområdet (Sørensen 2011c). Det gør Tyrkiet til en meget attraktiv stat for den føromtalte Generation 

Facebook, som repræsenterer en ny livsstil, der stræber efter demokratiske værdier, men samtidig også 

ønsker at stå ved sin religiøsitet på en ny og moderne måde (Lüders 2011:67ff). Det giver blandt andet 

udslag i, at de unge kvinder bærer moderigtige tørklæder, ligesom de unge drikker muslimsk Zam-Zam Cola, 

spiser Halal-food og faster under Ramadanen, fordi det er ”cool” (Ibid.:68). Det er samme tanker om 

religiøsitet og modernitet, der gennemsyrer AKP og deres politik. Det gør derfor Tyrkiet til et forbillede for 

de arabiske befolkninger. Der er således allerede opbygget en udbredt folkelig good-will overfor Tyrkiet, 

hvilket kan få stor betydning for landets regionale indflydelse, da Tunesien, Egypten og Libyen står over for 

at skulle skabe en ny politisk kultur efter Det Arabiske Forår.   

På sin rejse fører Erdoğan derfor populistisk politik, idet han ivrigt bruger demokratiske paroler og 

opfordrer til mere demokrati, frihed og menneskerettigheder, ligesom han udnytter sine førnævnte 

stridigheder med Israel til at appellere til befolkningerne (Seibert 2011). Erdoğan fører således et meget 

kalkuleret magtspil i stræben efter at kunne påvirke staterne i retning mod den tyrkiske styre- og 

samfundsmodel. Da ingen ved, hvad Erdoğan og AKP-regeringens reelle hensigter er, opstår der derfor 

vestlige spekulationer, om hvorvidt Erdoğan bevidst stræber efter at skabe et neo-osmannisk Tyrkiet 

(Seibert 2011). Det skyldes, som tidligere nævnt, at den tyrkiske udenrigspolitik udelukkende er 

koncentreret om tidligere osmanniske områder. Som det fremgår af figur 4, er der også en iøjnefaldende 

sammenhæng mellem det tidligere Osmannerrige og Det Arabiske Forårs udbredelse.  

Figur 4. Sammenligning af Osmannerrigets og Det Arabiske Forårs udbredelse  
  

Kilde: Sørensen et al. 2005:20, Modkraft u.å. 
Det er imidlertid yderst tvivlsomt, hvor meget der bør lægges i disse spekulationer, da der, medio august 

2012, er en klar, tyrkisk opfattelse af, at Tyrkiet er bedre tjent som uafhængig central aktør (Karasu 2012). 

Denne holdning skyldes ikke blot Euro-krisen, som nævnt i kapitel 6, men også, at Tyrkiet er meget 

nationalistisk. Tyrkiet gør derfor kun sine interesser gældende, hvis de tjener en nationalistisk dagsorden 
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(Necef 2012). Dette afspejler sig meget tydeligt i Erdoğans rejse til Nordafrika, hvor ca. 300 tyrkiske 

forretningsfolk ledsagede ham og underskrev milliardkontrakter i et forsøg på at sikre nye, tyrkiske 

vækstområder, der yderligere skal styrke den tyrkiske økonomi (Seibert 2011).  

Det lader dermed ikke til, at Tyrkiet har intentioner om at skabe et neo-osmannisk Tyrkiet, men i stedet 

anvender Det Arabiske Forår til blandt andet at skabe nye økonomiske vækstområder og dermed opnå 

regional indflydelse. Til gengæld synes Tyrkiet derimod at stræbe efter en rolle som inspirator, da Tyrkiet 

selv har gennemgået den politiske, økonomiske og sociale forvandling, som Tunesien, Egypten og Libyen 

står over for på nuværende tidspunkt, jævnfør ovennævnte.  

Der synes imidlertid at være tre mulige styreformer, som Tunesien, Egypten og Libyen fremover kan lade 

sig inspirere af: 1) Det hidtidige system dog med nye magthavere 2) Det iranske præstestyre i form af en 

mere fundamentalistisk islamisk styre- og samfundsform 3) Den tyrkiske demokrati-islamiske styreform, der 

kobler demokratiske værdier med islamiske dyder. Set ud fra et vestligt synspunkt vil den tyrkiske model 

klart være at foretrække. De arabiske befolkninger har også en klar forventning om skabelse af 

demokratiske værdier, men det er klart, at disse vil blive tilpasset og udviklet ud fra staternes traditioner og 

lokale betingelser.  Nye varianter af den demokratiske styreform kan således forekomme. Et er dog sikkert: 

Tyrkiet vil fremover have en markant indflydelse i Mellemøsten og Nordafrika såvel økonomisk som politisk.  

6.8. Delkonklusion  

Gennem en Israel-fjendtlig politik og en ny udenrigspolitik med klare neo-osmanniske undertoner, der 

sigter efter at udbygge og styrke Tyrkiets relationer i nærområdet, skaber Erdoğan en hidtil uset arabisk 

sympati og good-will over for Tyrkiet. Dette kommer for alvor til udtryk under Det Arabiske Forår, hvor de 

arabiske befolkninger søger inspiration i Erdoğans lederskab og AKP-regeringens politik, der formår at 

kombinere vestlige demokratiske værdier med islamiske dyder.  Tyrkiet er således et forbillede for de 

arabiske befolkninger, da landets officielle optagelsesforhandlinger med EU i deres optik cementerer, at 

Tyrkiet er en demokratisk muslimsk stat. Tyrkiet fremstår derfor langt mere vestlig og demokratisk end 

nogen anden stat i nærområdet. Tyrkiet er således blevet inspirator i Nordafrika og Mellemøsten til trods 

for, at der synes at herske en tyrkisk opfattelse af, at landet er bedre tjent som uafhængig central aktør. 

Det udelukker dermed vestlige spekulationer om et neo-osmannisk Tyrkiet. Alligevel må det formodes, at 

Tyrkiet vil få stor regional betydning i Mellemøsten og Nordafrika både som politisk, men også som 

økonomisk aktør, da landet i kølvandet på Det Arabiske Forår desuden har sikret sig nye vækstområder i 

Tunesien, Egypten og Libyen.  
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7. ET NYT TYRKIET?  

Som beskrevet i forrige kapitel promoverer Tyrkiet sig selv som et demokrati foranlediget af dets 

optagelsesforhandlinger med EU. Det har gjort Tyrkiet til et ønskværdigt forbillede for et flertal af de 

arabiske befolkninger. Spørgsmålet er derfor om Tyrkiet formår at efterleve det politiske 

Københavnskriterium i 2012. Det ser dette kapitel nærmere på.   

7.1. Brud på AKP-regeringens ”Demokratiske Åbning” 

I 2009 fremlægger AKP-regeringen sin såkaldte Demokratiske Åbning over for det kurdiske mindretal, som 

består af et reformsæt, der skal forbedre forholdene for det kurdiske mindretal. Som følge heraf tillader 

AKP-regeringen brugen af kurdisk, der ellers har været forbudt siden 1982 (Popp 2011a), ligesom det bliver 

tilladt at sende kurdiske radio- og tv-udsendelser (Europa-Kommissionen 2011). Det er desuden planlagt, at 

statsskoler fremover skal tilbyde valgfag i kurdisk (DER SPIEGEL 2012). AKP-regeringen forsøger dermed at 

åbne op for en debat og bryde med tabuet om det kurdiske mindretal, ligesom det kurdiske mindretal har 

opnået langt flere rettigheder under AKP-regeringen end nogensinde før i tyrkisk politik.  Det kurdiske 

mindretal fastholder dog fortsat sit krav om mere autonomi (Ibid.). AKP-regeringens Demokratiske Åbning 

indeholder demokratiske tiltag, der skal reducere den stærke subkulturelle pluralisme, der altid har 

destabiliseret og hersket i landet. Dette skal på sigt skabe et fælles værdigrundlag, hvorpå en vis 

samhørighed kan udvikle sig, ligesom det er et opgør med den politiske overgrebstradition, der hidtil har 

været ført mod det kurdiske mindretal, jævnfør kapitel 4. Dette er et meget vigtigt skridt imod opfyldelsen 

af Dahls betingelse om svag subkulturel pluralisme, hvilket vil forbedre mulighederne for udvikling af 

vestligt demokrati.    

Diskussionen om det kurdiske mindretal er dog fortsat et meget ømtåleligt emne i tyrkisk politik, da 

Kemalismens princip om Tyrkiets ukrænkelige integritet gennemsyrer landet, og Sévres-syndrommet 

fortsat er dybt rodfæstet i den kollektive bevidsthed. AKP-regeringen har derfor mødt stor folkelig 

modstand som følge af deres Demokratiske Åbning. Alene i perioden august-november 2009 mistede AKP 

7,1 procentpoint, mens 51 % af befolkningen erklærede sig modstander af tiltaget (Aydoğan 2011). Dette 

vidner om, at der fortsat er en stor modvilje mod det kurdiske mindretal i befolkningen. Det er derfor en 

konstant politisk balancegang for Erdoğan, da han på den ene side skal sikre det kurdiske mindretal flere 

demokratiske rettigheder og på den anden side tilfredsstille sit bagland. Ifølge Human Rights Watch (2012) 

er det imidlertid altafgørende for Tyrkiet at få løst diskussionen om det kurdiske mindretal, da dette fortsat 

er den største hæmsko for at sikre Menneskerettighederne i Tyrkiet (Human Rights Watch 2012). 

Det er dog sket en optrapning af den væbnende konflikt mellem PKK og militæret i løbet af 2011 og 2012, 

da PKK har foretaget et stigende antal terrorangreb på befolkningen og tyrkiske militærbaser over hele 
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landet (Gottschlich 2012, Europa-Kommissionen 2011). Det har skabt frygt og utryghed i befolkningen og 

fået militæret til at udføre en række modangreb mod formodede PKK-skjulesteder (Europa-Kommissionen 

2011). Militæret spiller derfor fortsat en stor sikkerhedspolitisk rolle i Tyrkiet. Det er klart, at PKKs fortsatte 

terrorangreb i landet forhindrer udviklingen af demokrati, da disse angreb underminerer ethvert 

fundament for samhørighed og demokratisering. PKK bør derfor indstille sine fortsatte terrorangreb73. Som 

konsekvens af PKKs stigende angreb har AKP-regeringen afbrudt sine ellers hemmeligholdte diplomatiske 

forhandlinger med Abdullah Öcalan og andre PKK-aktivister (Gottschlich 2012), ligesom det har ført til brud 

på den Demokratiske Åbning. De proklamerede reformer for det kurdiske mindretal er derfor endnu ikke 

blevet gennemført (Europa-Kommissionen 2011). 

AKP-regeringen har i stedet anlagt en hårdere kurs mod det kurdiske mindretal, hvor diplomatiske 

forbindelser er blevet erstattet af hårdhændede metoder i form af ca. 2.000-6.000 fængslinger af civile med 

kurdisk baggrund eller venstreorienterede holdninger fra alle samfundslag (Gottschlich 2012)74. Disse er 

blevet arresteret under anklager om medlemskab af organisationen Union of Communities in Kurdistan 

(KCK) KCK bliver betegnet som ”an illegal armed organization” af staten, og i 2010 blev den såkaldte KCK-

retssag indledt mod 152 anklagede (Europa-Kommissionen 2011, Rojan 2012). Retssagen har vist, at der 

fortsat er tydelige mangler på grundlæggende demokratiske retsstatsprincipper i Tyrkiet. De anklagede 

bliver oftest anholdt vilkårligt uden at få forelagt detaljeret oplysninger om baggrunden for deres 

anholdelse, ligesom de bliver nægtet tilladelse til at føre deres forsvar på kurdisk, og deres advokater 

nægtet adgang til centrale dokumenter (Europa-Kommissionen 2011). Der er desuden blevet rapporteret 

om flere tilfælde af tortur og mishandling i fængslerne (Ibid.)75. Dette er et klart eksempel på, at der fortsat 

ikke er bundfæstet en demokratisk politisk kultur i Tyrkiet.  

Som vi skal se i følgende afsnit, er det politiske klima desuden spidset til, hvilket forhindrer en fortsat 

demokratiseringsproces. Det synes at gå tilbage for Tyrkiet.  

7.2. Polariseret politisk klima  

I 2010 bliver en række tyrkiske forfatningsændringer vedtaget for at forbedre det juridiske system (Europa-

Kommissionen 2011). Det sker blandt andet ved at indskrænke militærdomstolenes myndighed og etablere 

en ombudsmand (Europa-Kommissionen 2010). Disse tiltag skal tilsammen forbedre og sikre de civiles 

rettigheder, ligesom etableringen af en ombudsmand skal imødekomme det akutte behov, der synes at 
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 Ca. 40.000 mennesker har mistet livet som følge af de væbnede konflikter mellem PKK og militæret siden 1984 
(Rojan 2012). 
74

 Tallet af de arresterede svinger alt afhængighed af kilder. Europa-Kommissionen (2011) anslår, at ca. 2.000 
mennesker er blevet arrestret, mens journalister heriblandt Rojan (2012) og Steinvorth (2012) anslår, at tallet ligger 
omkring 4.000-6.000 mennesker.   
75

 Brugen af tortur har siden 1980erne officielt været et problem i Tyrkiet, jævnfør kapitel 4 samt bilag 1.   
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eksistere for effektivt og uafhængigt at kunne behandle klagesager om myndighedernes fortsatte brug af 

mishandling og tortur. The Human Rights Investigation Committee har således konstateret, at kun 2 % af de 

tyrkiske politibetjente stilles til ansvar for deres magtmisbrug og det oftest kun i form af ”disciplinary 

sanctions” (Ibid.). Den primære årsag hertil er, at det fortsat er politiet selv, der udfører efterforskningen af 

de anklagede politibetjente (Ibid.). Dette er et demokratisk problem, da det kan foranledige politiet til at 

dække over anklagede medarbejdere og anvende magtmisbrug.    

I 2011 konstaterer Kommissionen i sin statusrapport, at Tyrkiet fortsat ikke har formået at få 

implementeret samtlige af de føromtalte forfatningsændringer fra 2010, ligesom loven om etablering af en 

tyrkisk ombudsmand fortsat ikke er vedtaget (Europa-Kommissionen 2011). Det skyldes, at det politiske 

klima i Tyrkiet er blevet særdeles polariseret, hvilket forhindrer de politiske partier i at føre en demokratisk 

dialog og nå til enighed om brede forlig. Det er én af årsagerne til, at den indre reformproces synes markant 

nedsat i forhold til tidligere (Europa-Kommissionen 2010). Ifølge Tyrkiet-korrespondent Martin Selsøe 

Sørensen skyldes det, at oppositionen bevidst forsøger at modarbejde AKP-regeringen ved grundlæggende 

at være imod alt, hvad AKP-regeringen fremlægger af lovforslag (Sørensen 2012). Dette er problematisk set 

i forhold til landets fortsatte demokratiseringsproces, da denne dermed sættes på standby.  Oppositionens 

politiske modvilje besværliggør desuden det politiske arbejde i Tyrkiet og udgør en stor politisk udfordring 

for Erdoğan, som forgæves forsøger at erstatte den nuværende forfatning fra 1982 med en ny forfatning. 

Det skyldes, at AKP ikke fik de påkrævede to-tredjedele af stemmerne ved valget i sommeren 2011, hvor 

Erdoğan og AKP ellers overbevisende vandt sin tredje valgsejr i træk med 49,1 % af stemmerne (Europa-

Kommissionen 2011). AKP-regeringen er derfor tvunget til fortsat at samarbejde med oppositionen om at 

ændre forfatningen gennem et parlamentarisk flertal. Grundet det polariserede politiske klima er der 

derfor kun en svag udsigt til en ny tyrkisk forfatning. Dette er imidlertid problematisk, da Tyrkiets 

konstitutionelle baggrund, som påpeget i kapitel 4, alene gør, at et medlemskab i EU synes umulig. 

Vedtagelsen af en ny forfatning vil derfor være endnu et skridt mod vestligt demokrati, da det vil bryde 

med de demokratiske indskrænkninger, der stadig er at finde i 1982-forfatningen, jævnfør kapitel 4.  

Som vi skal se i næste afsnit, er der tydelige demokratiske tilbageskridt i Tyrkiet, hvilket sår tvivl om Tyrkiets 

perspektiver for EU-medlemskab.         

7.3. Brud på forsamlingsfrihed 

I 2010 bliver Tyrkiet for niende gang dømt for statens brug af ”forbud mod et politisk parti” af Den 

Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) (Europa-Kommissionen 2011). Det sker efter, at partiet 

DTP (Partiet for et Demokratisk Tyrkiet (Demokrat Türkiye Partisi)) i 2009 blev opløst, og 37 DTP-

medlemmer fik frataget deres ret til at engagere sig i et politisk parti de næste 5 år på grund af formodet 
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mistanke om støtte til PKK med det formål at bryde Tyrkiets integritet (Europa-Kommissionen 2011)76.  

Dette er i strid med det demokratiske princip om forsamlingsfrihed, og det er derfor påfaldende, at Europa-

Kommissionen konkluderer, at ”Turkey’s legislation on freedom of association is broadly in line with EU 

standards” (Europa-Kommissionen 2011). Det vil sige, at de fornødne lovgivninger eksisterer i Tyrkiet, men 

der er fortsat centrale myndigheder (Den Dybe Stat), der fortsat synes at undergrave de demokratisk 

baserede institutioner i landet, da partiforbud er en effektiv måde, hvorpå Den Dybe Stat kan undertrykke 

og fjerne al potentiel modstand. Dette vidner om, at der fortsat ikke synes at være sket en ændring af den 

politiske kultur i Tyrkiet, da landet også tidligere har oplevet flere eksempler på, at politiske partier er 

blevet opløst af forfatningsdomstolen (se kapitel 4). Dette er yderst problematisk set i forhold til Tyrkiets 

vej mod vestligt demokrati.  

7.4. Indskrænkning af ytringsfrihed 

Flere iagttagere heriblandt Human Rights Watch (HRW), peger på, at der er flere tegn på demokratiske 

tilbageskridt som indskrænkninger af ytringsfriheden i Tyrkiet (Human Rights Watch 2012). Antallet af 

fængslede journalister er derfor steget markant (Griffen 2012). I 2011 var 57 journalister fængslet. Det tal 

steg til 95 fængslinger i april 2012, hvilket svarer til næsten en fordobling af antallet af fængslede 

journalister på blot et år (Ibid.). Det betyder, at Tyrkiet ultimo april 2012 har flere journalister fængslet end 

Kina og Iran (Ibid., Popp 2011b). Dette er i strid med det demokratiske princip om ytringsfrihed og 

umuliggør eksistensen af vestligt demokrati (se afsnit 2.3.1.).  

Der udspiller sig således en regulær magtkamp mellem den tyrkiske presse og AKP-regeringen med Erdoğan 

i spidsen. Det skyldes, at pressen har ageret demokratisk vagthund, da der ikke har været nogen anden reel 

opposition mod Erdoğans AKP-regering, fordi AKP-regeringen også er lykkes med at fratage militærets 

hidtidige politiske indflydelse. Pressen har berettet om gentagne sager om korruption i AKP-regeringens 

inderkredse (Ellis 2009). Eksempelvis har Erdoğan økonomisk tilgodeset sig selv ved en privatisering af et 

olieraffinaderi, ligesom en unavngivet tyrkisk forretningsmand har betalt for Erdoğans fire børns studium i 

USA (Popp 2010). Det er afsløringer, som disse, der synes at så tvivl om Erdoğans reelle hensigter med 

Tyrkiet.  

Som modtræk til de omfattende afsløringer har AKP-regeringen udvidet den tyrkiske antiterror-lovgivning 

fra 2005 markant. Det har blandt andet ført til en officiel efterforskning af 4.091 journalister i 2010, som er 

mistænkt for ”(…) breaches of the confidentiality of investigations or attempts to influence a fair trial (…)” 
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 To folkevalgte parlamentsmedlemmer blev som følge heraf tvunget til at opgive deres parlamentariske sæde 
(Europa-Kommissionen 2011). 
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på grund af deres dækning af den såkaldte Ergenekon-sag (Europa-Kommissionen 2010)77. AKP-regeringen 

bruger dermed udvidelsen af terror-begrebet som et påskud for at kontrollere medierne og dermed 

forhindre nye afsløringer, der kan skade AKP-regeringen og Erdoğan (Gottschlich 2012). Ligesom 

myndighederne også blokerer ca. 15.000 hjemmesider (Human Rights Watch 2012). Erdoğan har også 

personligt selv sagsøgt flere journalister samt en karikaturtegner for ærekrænkelse, ligesom AKP-

regeringen og Erdoğan også har ført en direkte hetz mod kritisk tyrkisk presse i forsøget på at undertrykke 

den. Mediegruppen Dogan, der har været meget kritisk over for Erdoğan og AKP-regeringen, blev 

eksempelvis tvunget til at sælge ud af sine aktiver, da Dogan pludselig fik en bøde på 592 mio. dollars i skat 

i foråret 2009. Denne bøde blev i efteråret 2009 efterfulgt af endnu en skattebøde på 2,5 mia. dollar, og 

dermed blev Dogan-gruppen reelt tilintetgjort (Ellis 2009). Dette er tydelige brud på Dahls politiske 

institutioner (se afsnit 2.3.1), og der er derfor fortsat ikke vestlige demokratiske standarder i Tyrkiet.  

AKP-regeringens undertrykkelse og diskrimination af pressen har betydet, at den ikke længere er så kritisk 

som tidligere, da frygten for restriktioner og repressalier i stadig større omfang får pressen til at holde på 

nyhederne. Det har ført til en udbredt selvpålagt censur i Tyrkiet (Rojan 2012). Dette er særdeles 

problematisk, da samfundet dermed får frataget sin dynamik i form af blandt andet fri debat og udveksling 

af informationer, ligesom det strider imod grundlæggende demokratiske rettigheder.      

7.5. EU eller ny variant af demokratisk styreform? 

Erdoğans tredje valgsejr i sommeren 2011 cementerer befolkningens fortsatte opbakning til den islamisk-

konservative linje, som Erdoğan og AKP-regeringen har lagt. Det er desuden også en stor anerkendelse af 

den politiske stabilitet, som regeringen har formået at skabe siden sin magtovertagelse i 2002. Erdoğan 

startede i sin tid en hidtil uset reformproces (se kapitel 4), men denne synes imidlertid at være afbrudt og 

blevet afløst af mere autoritære tendenser i form af blandt andet AKP-regeringens magtmisbrug, 

korruption og undertrykkelse af al opposition, ligesom der er sket store indskrænkninger af ytrings- og 

forsamlingsfrihed i et bevidst forsøg på at rydde potentielle modstandere af vejen, hvilket selvsagt er 

udemokratisk. Det er derfor tydeligt, at Tyrkiet på nuværende tidspunkt ikke vil kunne opfylde det politiske 

Københavnskriterium om: ”stabile institutioner, der sikrer demokrati, retsstat, menneskerettigheder og 

respekt for og beskyttelse af mindretal” (Folketingets EU-Oplysning 2007). Dette skyldes, at der fortsat ikke 

er udviklet en demokratisk, politisk kultur i Tyrkiet i stedet synes landets politiske kulturarv at gentage sig i 

2012, da dette ligner forhold fra 1950erne, hvor magtmisbrug, korruption og undertrykkelse af opposition 

også var udbredt (se kapitel 4). Der kan derfor kun gisnes om, hvorvidt Tyrkiet fortsat vil fortsætte sin 

orientering mod EU eller, om vi bliver vidne til en fremkomst af ny variant af den demokratiske styreform. 
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 I 2008 indledes den såkaldte Ergenekon-retssag mod tidligere generaler, som er anklaget for at ville vælte AKP-
regeringen ved et militærkup (Rojan 2010:232). 
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Det skyldes, som vi så i kapitel 7, at Tyrkiet har fået en ny interessesfære, der har sikret landet stor regional 

magtindflydelse.     

7.6. Delkonklusion  

Det er tvivlsomt, hvorvidt Tyrkiet er på vej mod vestligt demokrati og dermed medlemskab i EU. Det 

skyldes, at Tyrkiet på nuværende tidspunkt ikke vil være i stand til at opfylde det politiske 

Københavnskriterium, da der er sket store demokratiske tilbageskridt i landet i form af store 

indskrænkninger af ytrings- og forsamlingsfriheden. Det har ført til et uhørt stort antal fængslede civile, 

ligesom mediegrupper systematisk bliver undertrykt og fængslet for deres arbejde. Ydermere er der blevet 

lagt en hård kurs over for det kurdiske mindretal som følge af PKKs fortsatte terrorangreb til trods for de 

ellers storanlagte politiske tiltag, der skulle sikre mindretallets rettigheder. Det kurdiske mindretal er derfor 

fortsat den største hindring for at sikre Menneskerettighederne i Tyrkiet.  

Et stærkt polariseret politisk klima synes derudover at sænke reformprocessen og besværliggøre det 

politiske arbejde, hvilket pt. umuliggør en ændring af Tyrkiets konstitutionelle baggrund, hvilket ellers er en 

nødvendighed, hvis tyrkisk EU-medlemskab skal opnås.  

Samtidig har Erdoğan og AKP-regeringen udviklet sig til autoritære kræfter gennem korruption, 

magtmisbrug og undertrykkelse af opposition. Dette kan blive starten på en ny variant af den demokratiske 

styreform, da det er tydeligt, at der ikke er nogen forankret demokratisk politisk kultur i landet.  Tyrkiet 

politiske kulturarv synes derimod at gå i ring.  
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8. KONKLUSION 

I 48 år har Tyrkiet haft udsigt til medlemskab i EU, ligesom landet i lige så mange år er blevet påvirket mod 

vestlige demokratistandarder gennem enorm finansiel støtte, handelsaftaler og krav om demokratisering af 

EU. Alligevel er Tyrkiets perspektiv for medlemskab fortsat usikkert. En af årsagerne hertil er, at der i EU 

hersker en klar opfattelse af, at fællesskabet i sin tid lovede Tyrkiet for meget ved at stille landet et 

medlemskab i sigte med Ankara-aftalens artikel 28. EU har derfor gentagne gange trukket i land ved at 

skabe usikkerhed om et tyrkisk medlemskab gennem absorptionskapaciteten, løfter om folkeafstemninger 

og diskussioner om oprettelse af varige beskyttelsesklausuler, der reelt vil gøre Tyrkiet til en andenrangs 

medlemsstat.  Dette sker i takt med, at der stilles stadig flere krav til en forankret demokratisk kultur i 

Tyrkiet, som følge af et stort magtpolitisk spil i EU-regi. Tyrkiet føler sig diskrimineret, og det har fået AKP-

regeringen til at skifte udenrigspolitisk fokus ved i stigende grad at gøre sine interesser gældende i 

nærområdet. Det sker gennem en ny udenrigspolitik med klare neo-osmanniske undertoner, der stræber 

efter at udbygge og styrke Tyrkiets relationer i nærområdet. Tyrkiet er derudover begyndt at føre en 

Israelsk-fjendtlig politik. Dette har skabt stor beundring og accept i de arabiske befolkninger, som efter Det 

Arabiske Forår synes at stå over for at skulle skabe en ny politisk styre- og samfundsform. Tyrkiet er derfor 

blevet et forbillede i Nordafrika og Mellemøsten, da landet qua sine optagelsesforhandlinger med EU 

fremstår langt mere vestlig og demokratisk end nogen anden stat i nærområdet, ligesom landet desuden er 

lykkedes med at kombinere vestlige demokratiske værdier med islamiske dyder. Der synes derfor ingen 

tvivl, om at Tyrkiets regionale, politiske og økonomiske indflydelse vil stige som følge heraf.  

Et medlemskab af EU synes derfor at have ringe interesse for Tyrkiet på nuværende tidspunkt, da EU tillige 

har mistet sin tiltrækningskraft på landet som følge af euro-krisen.  

Der er i stedet opstået en hidtil uset national selvbevidsthed, der synes at have givet Tyrkiet en klar 

opfattelse af, at landet er bedre tjent som uafhængig aktør. Det er dog tvivlsomt, at dette vil føre til et 

endeligt brud på optagelsesforhandlingerne med EU, da det vil være et lige så stort nederlag for Tyrkiet 

som for EU. Det skal ses i forhold til de mange års forhandlinger og bestræbelser, der har været i forsøget 

på at dreje Tyrkiet i retning mod vestligt demokrati og dermed medlemskab af EU. Samtidig skal det også 

ses i forhold til Tyrkiets ideologiske statsprincip om revolutionisme, der er en ubestridelige del af Atatürks 

kulturarv og skal sikre landet europæisk civilisation. Der synes imidlertid at være fremkommet nye 

autoritære tendenser hos Erdoğan og AKP-regeringen. Dette kan blive starten på en ny variant af den 

vestlige demokratiske styreform, da Tyrkiets hidtidige politiske kultur synes at være tilbagevendende. 
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I 1988 udgiver Amnesty International en rapport om menneskerettighedssituationen i Tyrkiet i 1980erne. Et 

par af rapportens konklusioner skitseres i det nedenstående. 

”(…) menneskerettighederne krænkes systematisk og brutalt i Tyrkiet” (Amnesty International 1988:4).  

”Tortur er imidlertid almindelig udbredt. Enhver der bliver arresteret af politiske grunde er i alvorlig fare. 

Torturen begynder i samme øjeblik arrestationen har fundet sted og fortsætter hele tiden under forhørene, 

indtil formålet er opnået. Selv i fængslet er truslen om tortur altid til stede. Ingen undslipper torturen. 

Praktisk talt ingen undslipper. Hverken de gamle eller de syge eller de unge bliver sparet. Unge mænd og 

kvinder tortureres for øjnene af hinanden. Forældre tortureres for øjnene af deres børn. Kvinder der holdes 

som gidsler for deres mænd tortureres” (Amnesty International 1988:22).  

”(…) folk bliver tortureret på mange måder. (…) Spark og næveslag, slag med knipler eller andre redskaber 

på alle mulige dele af kroppen er såre almindelige. Falaka, systematiske stokkeslag under fodsålerne, er den 

traditionelle torturmetode i Tyrkiet.  

Fanger bliver ofte hængt op i håndleddene eller anklerne eller med bagbundne hænder, hvilket kaldes 

palæstinensisk hængning, mens de bliver overbruset med iskoldt vand eller får elektriske stød på kroppens 

følsomme dele.  

Seksuelle overgreb som voldtægt af både mandlige og kvindelige fanger eller at få en knippel stukket op i 

vagina eller anus er der adskillige rapporter om. Sådan noget er sket i overværelse af venner eller 

slægtninge.  

Fanger er også blevet berøvet mad, drikke og søvn eller tvunget til at stå i samme stilling i flere timer eller 

presset ind i en bilring mens man samtidig torturerede dem. Fangen har hele tiden bind for øjnene og er 

nøgen under det meste af forhøret.  

Under torturen bliver fangerne tit truet med en fingeret henrettelse eller får at vide at venner og slægtninge 

vil blive tortureret. Tit bliver de tvunget til at høre, at andre bliver tortureret” (Amnesty International 

1988:26). 
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Oversigt over Tyrkiets 35 forhandlingskapitler. 
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