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Abstract: Turkey - on eternal standby to EU-membership 

The point of this dissertation is to look at the official arguments made by the EU, in terms of 

culture and the religious inheritance, when deciding whether or not Turkey should be granted an 

EU-membership. After a review of Turkey's own path to democracy and the admission process, the 

dissertation will then proceed to analyze and compare the debates in three selected EU-member 

countries - namely France, Germany and the United Kingdom. The objective is to establish their 

views regarding the accession of Turkey in the European Union.  

The dissertation will answer the following questions: 

 Which factors play an important role when member countries oppose a 

Turkish EU-membership? 

 How important is the Muslim background in respect to EU accession? 

 Is the European countries' skepticism towards Turkey an expression of 

national or European interests?  

In order to answer these questions the dissertation has included Francis Fukuyama and Samuel 

Huntington as theoretical material. Whereas Fukuyama predicted that the western liberal 

democracy would act as a role model and something desirable for the Muslim world, Huntington 

disagreed and decided that the Western civilization's attempt to influence Muslim nations would 

eventually result in a clash between the Muslim- and Western civilization. Both, however, agree 

that multiculturalism has been an unsuccessful step for especially the three European nations 

mentioned in this dissertation. 

The theories will furthermore also be used to explain the role of the Turkish Muslim background in 

relation to the European cultural heritage and whether this has any importance to the three 

selected countries' attitudes towards Turkish EU-membership. 

The most important arguments used by the EU in the discussion regarding Turkey are human 

rights and democracy. Neither France nor Germany have used any of these arguments directly in 

their opposition of Turkey's EU accession and the United Kingdom has, as the only supporter of 
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Turkey among the three countries, used very different arguments which only in recent years have 

been affected by the downfall of multiculturalism. 

France has shown that as a society it does not always act as the civic nation it ought to be. The 

French arguments towards Turkey have been centered around the fact that there is a fear of 

Muslims and Islam and the influence they have on the French secular system. Additionally, France 

has had the most skeptic population of all the three countries both in regards to Turkey as well as 

the EU itself. This has affected politicians from Chirac to Sarkozy and their view on Turkish EU-

accession. In this context France has shown that their attitude towards Turkey also stems from a 

fear of losing influence in the EU. 

Germany on the other hand has switched from being mostly in favor of Turkish EU-membership to 

publicly offering a privileged partnership as an alternative to full membership. The explanation 

given by Chancellor Merkel is that a membership would become a burden to the EU due to the 

size, culture and religion in Turkey. Furthermore, there have also been concerns in Germany that a 

Turkish membership could lead to a flow of immigrants who wish to settle down without fully 

integrating, as has been the problem in previous years. 

As the only country in favor of a Turkish EU-membership, Britain has tried to emphasize the role 

Turkey could play in terms of operating as a bridge between the EU and Islamic countries. The 

British relationship with the US, as well as the possibilities of opening up the Turkish market for 

more British trade, has had an important impact on the British support. In recent years, Britain has 

experienced problems with its multiculturalism which has resulted in more criticism of Turkey. The 

country still remains more positive towards a membership than either France or Germany 

however. 

The analysis shows that both France, Germany and to some extent also the UK use national 

interests in their argumentations for or against a Turkish EU-membership. In their argumentations 

to whether or not Turkey should be accepted by the EU both France and Germany have used the 

Turkish Muslim background as an excuse for why Turkey does not fit in with the rest of the EU. 

Furthermore, all three countries often fail to take into consideration that Turkey already lives up 

to several of the requirements which have been set by the EU. 
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Kapitel 1: Indledning 

1.0 Introduktion: 

EU har siden det startede som Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab med kun Italien, Frankrig, 

Tyskland og Benelux-landene som medlemmer haft i sinde at udvide og optage nye stater i 

fællesskabet. Med tiden er EU gået fra at være et økonomisk samarbejde til et fællesskab, der i 

langt højere grad er baseret på værdier, kultur og menneskerettigheder. 

Allerede i 1987 ansøgte Tyrkiet om optagelse i det europæiske samarbejde og i 1999 blev landet 

officielt anerkendt som kandidatland. (eu-oplysningen) Optagelsen af Tyrkiet har i de sidste 25 år 

været stærkt debateret ikke bare i EU, men også i de enkelte medlemsstater. For mange 

europæere er det Tyrkiets religiøse identitet, landets størrelse og ikke mindst den af og til slappe 

omgang med menneskerettigheder, der påvirker både befolkningens og politikernes holdning til 

landets EU-medlemskab. Af samme grund eksisterer der stadig spørgsmålet om hvorvidt Tyrkiet 

overhovedet er i stand til at leve op til de fastsatte EU-krav og om hvorledes landets religiøse og 

kulturelle forskellighed kan forenes med det resterende EU. 

Der findes mange argumenter både for og imod et tyrkisk EU- medlemskab. Som alle andre 

ansøgerlande skal Tyrkiet leve op til en række politiske betingelser for at blive medlem af EU. Disse 

betingelser går også under begrebet "Københavnerkriterierne", som blev fastsat af Det 

Europæiske Råd i 1993. Ifølge Københavnerkriterierne skal et ansøgerland have  (...)"stability of 

institutions guaranteeing democracy, the rule of law, human rights and respect for and protection 

of minorities, the existence of a functioning market economy as well as the capacity to cope with 

competitive pressure and market forces within the Union and the ability to take on the obligations 

of membership including adherence to the aims of political, economic & monetary union". 

(Conditions for Enlargement) Robert Dahl har i sin bog "Om Demokrati" beskrevet, at de nævnte 

kriterier ikke kun er vigtige i henhold til optagelse i EU, men derimod de vigtigste betingelser for at 

et land overhovedet kan kalde sig demokratisk ud fra den vestlige tolkning. (Dahl. 2000: 115) 

Til trods for at Tyrkiet allerede har vist store forbedringer i forhold til disse politiske kriterier i 

forhåbning om at blive medlem af EU, er udsigterne til at genoptage forhandlingerne stadig sat i 

bero. Begrundelsen fra EU-landene er at Tyrkiet stadig mangler at vise fremskridt på vigtige 
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områder, såsom menneskerettigheder og demokrati. Desuden er der også kritikere der mener, at 

Tyrkiets religion og kultur er en barriere for et velfungerende europæisk samarbejde. Netop dette 

synspunkt bliver fremhævet af Helene Sjursen, der gør opmærksom på at det Europæiske 

Fællesskab bygger på universelle værdier som menneskerettigheder, demokrati og solidaritet. Ud 

fra disse observationer burde Tyrkiets religiøse baggrund ikke udgøre et problem for optagelse i 

EU, så længe at landet fortsat lever op til Københavnerkriterierne. Begrundelserne bag den skepsis 

der ses i de europæiske lande handler i lige så høj grad om Tyrkiets kulturelle forskellighed, som 

det gør om de vestlige liberale værdier. (Sjursen. 2006: 122)  

I sidste ende vil en optagelse af Tyrkiet i EU bevirke en ændring af den geopolitiske situation, men 

det vil også være medvirkende til en ændring af det samlede religiøse og kulturelle aspekt i det 

europæiske samarbejde. 

1.1 Problemformulering 

Tyrkiet har af flere omgange søgt om medlemskab i EU, men Kommissionen har i sine dokumenter 

nedskrevet en række punkter fra Københavnerkriterierne som landet stadig mangler at forbedre. 

Derudover har spørgsmålet om tyrkisk medlemskab resulteret i en national debat i flere store 

europæiske lande, der blandt andet går på menneskerettigheder og demokrati. Det er denne 

situation der gør det interessant at undersøge følgende spørgsmål: 

Hvor stor en rolle spiller den kulturelle og religiøse arv i forhold til overholdelse af 

menneskerettigheder og demokrati for et tyrkisk EU-medlemskab? 

Denne problemformulering vil således danne rammen for nedenstående problemstilling, som 

specialet undersøger ved at se på den historiske og religiøse baggrund i Tyrkiet, samt en 

gennemgang af optagelsesprocessen og argumenterne for at suspendere den Tyrkiske optagelse i 

de tre lande; Frankrig, Storbritannien og Tyskland. 

 Hvilke faktorer spiller ind når medlemslandene går imod et tyrkisk EU-

medlemskab? 

 Hvor stor en rolle spiller den muslimske baggrund i forhold til optagelsen i 

EU? 
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 Er de europæiske landes skepsis overfor Tyrkiet udtryk for en national eller 

fælles europæisk interesse?  

1.2 Metode 

Hensigten med dette speciale er at redegøre for, samt analysere, Tyrkiets historiske tilknytning til 

EU og dermed vurdere hvilken rolle dette spiller i landets optagelse i samarbejdet. Til at besvare 

disse spørgsmål inddrages Francis Fukuyama og Samuel Huntington som teoretisk materiale. 

Teorierne vil blive brugt i specialet til at forklare hvilken rolle den tyrkiske muslimske baggrund 

spiller i forhold til den europæiske kulturelle arv og om denne forskel har konsekvenser i forhold til 

europæernes holdning til tyrkernes EU-medlemskab. Konkluderende vil specialet netop se på 

hvilke incitamenter Frankrig, Tyskland og Storbritannien har for enten at blokere eller støtte en 

eventuel optagelse af Tyrkiet i det europæiske fællesskab. I takt med at EU udvider sine beføjelser 

på bekostning af nationalstaterne, vil det ydermere være af interesse at undersøge hvorvidt de 

ovenstående landes holdning til det tyrkiske medlemskab er baseret ud fra nationale interesser 

eller ud fra en fælles europæisk politik.  

Valget af Frankrig, Tyskland og Storbritannien skyldes ikke blot at landene er de største og mest 

indflydelsesrige i EU, men også at alle tre lande har store grupper af henholdsvis tyrkiske 

indvandrere i Tyskland og grupper af muslimske indvandrere i Frankrig og Storbritannien. Fokus vil 

derfor være at klargøre hvilke argumenter disse tre lande bruger for eller imod Tyrkiets optagelse i 

EU, samt hvorvidt den islamiske arv har en vigtigere betydning. Områder såsom demokrati og 

menneskerettigheder vil også blive beskrevet i kraft af at disse er områder som EU kræver at 

Tyrkiet forbedrer før et medlemskab bliver aktuelt. Til at klarlægge dette vil der blive brugt 

Kommissionens egne årsopgørelser, samt rapporter fra Human Rights Watch. 

1.3 Empiri 

I og med at specialet er en teoretisk opgave, vil den sekundære litteratur bestå af både kvalitative 

og kvantitative data til analysen. De kvalitative data består af bøger og artikler fra diverse 

tidsskrifter, mens de kvantitative data omhandler opinionsundersøgelser samt rapporter fra både 

Kommissionen og Human Rights Watch. Under afsnittet om Tyrkiets vej til demokrati vil de 

kvantitative data primært blive brugt til at skitsere de områder EU og HRW mener bør forbedres, 
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samt de områder som især Kommissionen accepterer for et tyrkisk EU-medlemskab. De kvalitative 

og kvantitative data, der bliver benyttet i analysen, fungerer som midler til at understøtte de 

konklusioner der bliver draget. 

Vedrørende spørgsmålene om de tre landes holdninger til Tyrkiets medlemskab af EU er der også 

benyttet artikler fra nationale tidsskrifter. Da sådanne artikler fra aviser og andre medier ikke er 

objektive er det desuden vigtigt at have dette med i sine overvejelser i forbindelse med 

behandlingen af data.  

1.4 Afgrænsning 

Specialet tager udgangspunkt i tre udvalgte EU-landes holdninger og argumenter for optagelsen af 

Tyrkiet i EU. Baggrunden for Frankrigs, Tysklands og Storbritanniens holdning til Tyrkiets EU-

medlemskab skyldes landenes forhold til religion, samt deres respektive erfaringer med muslimske 

indvandrere, som er essentielt i forhold til de krav der stilles i henhold til Københavnerkriterierne. 

På grund af det begrænsede omfang opgaven skal følge, vil specialet ikke udførligt analysere alle 

aspekter af optagelseskravene. Et eksempel på dette er, at der netop i forhold til 

Københavnerkriterierne kun vil blive fokuseret på de aspekter der omhandler 

menneskerettigheder og demokrati, hvilket medfører at et økonomisk og geopolitisk perspektiv 

ikke udførligt er taget med i opgaven. Ligeledes vil specialet heller ikke beskæftige sig med de 

resterende EU-landes holdninger til udvidelsen da fokus primært er de tre lande. 
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Kapitel 2: Teori 

2.0 Teori introduktion 

Der er grundlæggende to holdninger til spørgsmålet om hvordan verden vil tage sig ud i fremtiden.  

Francis Fukuyama og Samuel Huntington har begge undersøgt og tilkendegivet deres mening om 

henholdsvis den vestlige og islamiske verden og hvilken rolle disse i særdeleshed vil spille 

fremover. Det er disse holdninger der vil blive brugt og analyseret igennem specialet. 

2.1 Francis Fukuyama 

Francis Fukuyama fremhæver i bogen "Historiens afslutning og det sidste menneske” hvordan det 

liberale demokrati er alle andre ideologier overlegent. Berlinmurens fald i 1989, er ifølge 

Fukuyama den afgørende faktor for enden på kommunismen, der gennem det 20. århundrede har 

udfordret det liberale demokrati i Europa og således begyndelsen på en ny demokratisk styreform. 

Fukuyamas forståelse for demokrati og menneskerettigheder er frem for alt præget af et 

liberalistisk synspunkt, der tilskriver individet ret til beskyttelse mod statslig indgriben. 

Menneskerettigheder og personlig frihed er ifølge Fukuyama en selvfølge i det liberale demokrati, 

der tilskriver individet rettigheden til at handle som man ønsker inden for de givne bestemmelser. 

For Fukuyama er det dog vigtigt at pointere at fremtidens samfund er nødt til at være både 

liberale og demokratiske. Han påpeger selv, at et samfund kan være demokratisk, uden at 

borgernes rettigheder beskyttes og omvendt kan et samfund også være liberalt uden at have et 

demokratisk fundament. (Fukuyama. 2009: 77) Fukuyamas forståelse og fortolkning af det liberale 

demokrati er i høj grad inspireret af Hegel, der fortolker demokrati som en type samfund, hvor 

lighed og ret står før magt. (Thielst. 2006) Hegels fortolkning af samfundet følger i særdeleshed en 

deterministisk udvikling, der betyder at samfundet følger en forudbestemt vej, der først ender når 

menneskeheden har opnået en samfundsform der tilfredsstiller vores mest basale behov, såsom 

demokrati og menneskerettigheder (Fukuyama. 2009: 263) 

For både Hegel og Fukuyama er de vigtigste rettigheder i det liberale demokrati retten til at 

praktisere sin religion og ytringsfrihed. (Fukuyama. 2009: 77)Det er derfor også den liberale stats 

opgave at anerkende alle borgere, fordi de er mennesker og ikke på baggrund af religion eller race. 

Ydermere mener Fukuyama at de mest udviklede lande også er de mest demokratiske, hvilket gør 
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det vestlige demokrati ønskværdigt for alle andre lande, som i bund og grund stræber efter at 

opnå dette. Deres vej mod det liberale demokrati er dog præget af en del hindringer, hvoraf 

religion i særdeleshed fremstår som et problem. Fukuyama anerkender at en stor del af nutidens 

demokratier har en kristen religiøs kulturarv, men han påpeger samtidig at religionen ikke har 

været medvirkende til at skabe det frie samfund. Han mener i stedet at religionen har undergået 

en sekulariseringsproces der gør det til en privatsag og på den måde også giver plads til det 

liberale demokrati. Omvendt tilføjer han, at Islam er en totalitær religion som søger at styre alle 

aspekter af et menneskes liv. Forklaringen på at Islam, ifølge Fukuyama, ikke har undergået 

samme sekularisering som der ses i mange af de vestlige demokratier, skyldes at de muslimske 

lande ikke har oplevet en oplysningstid. Af samme grund mener Fukuyama også, at Islam om 

muligt er kompatibel med demokratiet, men han fastholder samtidig at den er meget svær at 

forene med liberalismen. (Fukuyama. 2009: 269)  

Netop i forhold til den muslimske verden mener Fukuyama, at der siden Berlinmurens fald er sket 

en stigende modreaktion mod vestens indflydelse i disse lande, som især giver sig til udtryk i en 

stigende fundamentalisme. Denne stigende islamiske fundamentalisme kan, ifølge Fukuyama, til 

dels forklares som en reaktion på deres manglende succes med at opretholde den muslimske 

værdighed i vesteuropæiske lande, samt som et forsøg på at skabe en række værdier der ikke er 

påvirket af vesten. Fundamentalismen skal dog også ses som et resultat af at mange muslimske 

lande ikke har været i stand til at assimilere de vestlige værdier, og i stedet vælger at opponere 

mod at blive påduttet flere normer. (Fukuyama. 2009: 187) 

Til trods for at flere lande har indført politiske reformer, i håb om at blive mere vestlige, nævner 

Fukuyama kun Tyrkiet som et eksempel på et muslimsk land, der med succes er overgået til et 

liberalt demokrati. Dette skyldes ikke blot at landet i 1980'erne gjorde op med det totalitære styre, 

men også at landet, ifølge Fukuyama, er det eneste eksempel på et muslimsk land der med succes 

har indført de nødvendige reformer og demokratiske ændringer. Disse ændringer betyder, ifølge 

Fukuyama, blandt andet at Tyrkiet har valgt at tilsidesætte sin islamiske arv, til fordel for et 

verdsligt og mere vestligt samfund. (Fukuyama. 2009: 291) 
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Det er Fukuyamas overbevisning, at det liberale demokratis fremgang, vil betyde enden på alle 

konflikter. Dette skyldes, at konflikter og krige mellem nationer ikke længere vil have en 

indflydelse på den overordnede samfundsform i takt med at demokratiet vinder frem overalt.  

2.2 Samuel Huntington  

Som et svar på den artikel af Francis Fukuyama, der blev starten på "Historiens afslutning og det 

sidste menneske" har Samuel Huntington også fremsat sit syn på hvordan verden vil tage sig ud 

fremover. I sin bog "The clash of civilizations" kommer Huntington med en række kritiske 

modargumenter til Fukuyama. Som det første mener Huntington, modsat Fukuyama, at de 

kulturelle forskelle mellem Vesten og de islamiske lande vil føre til civilisationssammenstød i 

fremtiden. Han skriver således allerede i introduktionen af artiklen at (..)”det er min hypotese, at 

den grundlæggende kilde til konflikter, der vil præge denne nye verden, ikke i første omgang vil 

være ideologisk eller økonomisk. De store skel mellem mennesker og den dominerede årsag til 

konflikt vil være af kulturel karakter” (Huntington. 2006: 1 (a)) 

Huntington er af den overbevisning at det er en naturlig udvikling at konflikter i fremtiden vil 

omhandle forskellige civilisationer.  

Han vælger således at dele den vestlige verdens konfliktudvikling op i 3 faser. Først og fremmest er 

der de konflikter der umiddelbart fulgte efter den Westfalske Fred og dernæst den Franske 

Revolution, samt senere hen de ideologiske konflikter der fulgte i kølvandet på Den Kolde Krig. 

(Huntington. 2006: 79 (b)) Huntington påpeger, at der siden Den Franske Revolution er sket et 

skifte, således at konflikter mellem stater i dag omhandler meget mere end blot økonomisk 

indflydelse og udvidelse af territorium. Nutidens konflikter adskiller sig, ifølge Huntington, således 

fra datidens konflikter, idet de bevæger sig uden for den vestlige verden og gør konflikterne til et 

spørgsmål om vestlige og ikke-vestlige civilisationer.  

Vedrørende civilisationsbegrebet hævder Huntington, at verden består af 7 civilisationer; Den 

vestlige, den slaviske, den muslimske, den konfucianske, den japanske, den afrikanske samt den 

Sydamerikanske civilisation. (Huntington. 2006: 70 (b)) Disse civilisationer identificeres ud fra 

kendetegn såsom et fælles sprog, historie og religion. Huntington gør det dog klart, at både 

civilisationer og grænser er dynamiske, idet det er muligt at en civilisation indeholder flere 
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nationer, som i den vestlige, mens en nation også kan indeholde flere civilisationer, som f.eks. den 

kinesisk konfucianske. (Huntington. 2006: 69 (b)) 

Som begrundelse for hans tese om at fremtiden vil byde på flere sammenstød, nævner Huntington 

blandt andet at de 7 civilisationer har forskellige værdier. Dette gælder både for historie og kultur, 

men i særdeleshed for religion. Synet på menneskerettigheder og demokrati er ifølge Huntington 

så forskelligt, at det ikke kan undgå at føre til konflikter. (Huntington. 2006: 81(b)) Desuden mener 

han, at globaliseringen er medvirkende til, at gøre diverse etniske grupper opmærksomme på de 

forskelle der eksisterer blandt civilisationerne, som dermed leder til sammenstød. Huntington 

mener desuden at globaliseringen er medvirkende til at gøre religion til et identifikationsmiddel og 

samtidig betyder den også, at der sker en modreaktion mod den vestliggørelse af andre lande, der 

i stigende grad har taget til siden Den Kolde Krig. (Huntington. 2006: 73(b)) 

Ifølge Huntington er Islam i særdeleshed medvirkende til mange af de konflikter der har været 

mellem civilisationerne. Han har især fokus på de konflikter der opstår mellem den vestlige 

civilisation og den muslimske. Ideen om at etablere det vestlige liberale demokrati i muslimske 

lande har ifølge Huntington medført en stigende anti-vestlig følelse, som i sidste ende vil resultere 

i en konfrontation mellem de to civilisationer. Derudover pointerer Huntington, at vestlige 

værdier, som menneskerettigheder og demokrati, ikke er forenelige med den muslimske 

civilisation og forsøget på at tillægge dem sådanne værdier vil resultere i en modreaktion. 

(Huntington. 2006: 46 (b)) Denne modreaktion kan enten udmunde i en decideret tilpasning til 

vestlige værdier og normer, men højst sandsynligt vil den, ifølge Huntington, føre til udelukkelse 

fra vestlig dominans eller decideret forsøg på at konkurrere med Vesten. (Huntington. 2006: 47 

(b)) 

Huntington påpeger, at der i fremtiden vil være lande som har en klar opfattelse af dets egen 

kultur, men som alligevel er i tvivl om hvorvidt de tilhører den ene eller den anden civilisation. 

Kendetegnet ved disse lande er, at dets ledere som regel ønsker at gøre landet til en del af Vesten, 

til trods for at landets kultur, historie og traditioner ikke er vestlige. Som eksempel nævner 

Huntington Tyrkiet, der siden slutningen af det 20. århundrede har gjort bestræbelser på at følge 

traditionen fra Atatürk og definere sig som en moderne vestlig sekulær nationalstat. Der er dog 
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stadig elementer, som antyder at Tyrkiet stadig tilhører gruppen af muslimske nationer i 

mellemøsten. (Huntington. 2006: 210 (b))  

Ifølge Huntington er problemet, at det først og fremmest er den tyrkiske elite der har forsøgt at 

definere Tyrkiet som et vestligt samfund, mens den vestlige elite har forsøgt at distancere sig selv 

fra dette. Samtidig pointerer Huntington at Tyrkiet, i håb om at imødekomme de vestlige krav, må 

opfylde nogle forudsætninger. For det første kræves det, at den politiske elite i landet er støttende 

og imødekommende, for det andet er det nødvendigt, at befolkningen er indstillet på at acceptere 

den retning landet tager og for det tredje er det vigtigt at den modtagende civilisation er villig og 

accepterende overfor det Huntington beskriver som konvertitten. I Tyrkiets tilfælde er der også et 

fjerde kriterium, der betyder at den europæiske befolkning også skal acceptere landet som en del 

af EU. Uden støtte fra befolkningerne i EU er Tyrkiets chance for EU-medlemskab ikke en realitet, 

idet det er de europæiske borgere der vælger politikerne og dermed i sidste ende er med til at 

diktere landenes holdninger overfor Tyrkiet. 

 Som det ser ud i dag er de to første kriterier stort set til stede, mens både den tredje og fjerde del 

stadig mangler. (Huntington. 2006: 210 (b))  

2.3 Teoridiskussion 

Fukuyama og Huntington har forskellige meninger om, hvordan verden vil tage sig ud efter 

Berlinmurens fald. De fremlægger begge gode argumenter for deres påstande om hvorvidt Vesten 

vil agere forbillede for resten af verden, eller være indblandet i konflikter med andre civilisationer. 

Det følgende afsnit vil gå i dybden med at finde frem til om udviklingen, der ligger til grund for 

teorien, har levet op til deres påstande.  

2.3.1 Det liberale demokrati 

Fukuyama hævder, at det liberale demokrati er overlegent og ønskværdigt for alle andre lande. 

Han mener således, at Vesten vil fungere som forbillede for de muslimske lande, der også stræber 

efter at opnå det liberale demokratis goder og samtidig vil en sejr til det liberale demokrati, ikke 

mindst i den islamiske verden, betyde enden på internationale konflikter. Kai Sørlander er enig 

med Fukuyama i den henseende at det vestlige liberale demokrati er noget alle lande bør stræbe 
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efter at opnå. Han skriver i bogen "Den politiske forpligtelse" at (...)"det er et ideal, som vi af 

rationelle grunde bør bekende os til, og forsøge at realisere". (Sørlander. 2011: 269) 

Når Fukuyama hævder, at det er muligt at indføre demokrati i den islamiske verden, gør han det 

ud fra det synspunkt, at de vestlige værdier er universelle. Derudover anser han ikke kultur eller 

religiøs baggrund for at være en hindring for indførelsen af demokrati. Grunden hertil er 

formentlig at Fukuyama definerer demokrati som en ideologi, der besidder et sæt værdier, der er 

åben for alle. Det er netop dette faktum, der gør at Fukuyama mener at implementeringen af 

vestlige værdier i muslimske lande kan lade sig gøre.  

I bogen ”A liberal world order in crisis” giver Georg Sørensen Fukuyama og Sørlander ret i, at det er 

de liberale demokratier, der må agere forbillede for resten af verden. Modsat Fukuyama påpeger 

Sørensen dog også, at implementeringen af de liberale demokratiers grundværdier vil være mere 

problematisk end Fukuyama har forestillet sig. (Sørensen, Georg. 2011: 4) Dette skyldes ikke 

mindst, at de vestlige liberale grundværdier, som menneskerettigheder og demokrati, er knyttet til 

Oplysningstiden, som er en periode de islamiske lande ikke har gennemlevet. For Europa betyder 

Oplysningstiden et opgør med religionens påvirkning af politik og samfund og dermed også 

begyndelsen på et sekulariseret samfund. Oplysningstiden satte menneskets frihed i fokus ved 

hjælp af menneskerettigheder og det moderne demokrati. Denne proces mod Oplysningstidens 

frihed, har ikke fundet sted i den islamiske verden og netop denne kendsgerning fremhæver både 

Roger Scruton og Ralf Pittelkow som en forklaring på hvorfor de vestlige værdier fra 

Oplysningstiden og Islam er uforenelige. De tilføjer, at det i modsætning til i Vesten stadig er Gud 

der har suverænitet i muslimske lande, hvilket dermed ikke overlader plads til folkelig suverænitet. 

Scruton skriver således (…)”Islam does not have a political way of thinking since all authority and 

political legitimacy stems from God. (Scruton. 2002: 95) Thomas Pedersen er enig med Pittelkow 

og Scruton i at eksempelvis Tyrkiet ikke har samme fundament for demokrati som de resterende 

medlemslande i EU. Han påpeger imidlertid også at den tyrkiske kultur ikke er statisk og at det 

derfor er muligt for landet, med tiden, at ændre den til en mere europæisk kultur der ikke i lige så 

høj grad er knyttet til Islam. (Pedersen. 2008: 178) Dermed sagt, at hvis den tyrkiske elite får 

overbevist tyrkerne om den pro-europæiske politik og dermed fortsat ændrer det tyrkiske 

civilsamfund er det ikke afgørende, om landet har haft Oplysningstid eller ej og om hvorvidt de 
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demokratiske værdier hænger sammen med kristendommen. Dette synspunkt hænger dog ikke 

sammen ifølge Kai Sørlander, der i et debatindlæg i Information netop forklarer hvorfor han ikke 

mener, at Islam kan forenes med de vestlige demokratiske værdier. Han påpeger blandt andet at 

det er nødvendigt for at have et demokrati at der er totalt religionsfrihed, samt at religion og 

politik holdes adskilt. På baggrund af dette kan Islam ikke uden videre forenes med demokrati, 

idet Muhammed ikke bare er religiøs leder, men også politisk lovgiver. (Sørlander. 17. maj 2011) 

Sørlanders synspunkt bakkes op af Ralf Pittelkow der mener, at Islam er den sidste af de store 

religioner der gør krav på at foreskrive hvordan samfundet bør indrettes og dermed er der ikke en 

naturlig afstand mellem politik og religion (...)"demokrati i vestlig forstand og islam er uforenelige 

størrelser. Man kan ikke have både folkesuverænitet og guds suverænitet" (Pittelkow (a). 2006: 

131) 

Foruden det at Islam muligvis er uforenelig med de liberale demokratiske værdier, som Fukuyama 

mener at alle stræber efter at opnå, er det også hans forsømmelse af at tage Islam og den religiøse 

fundamentalisme i betragtning som alternativ til det vestlige liberale demokrati, der især har 

været genstand for kritik. Ved at identificere Islam som en ideologi, undlader Fukuyama at se hvor 

stor en rolle religion spiller som identitetsdannelse ikke bare i islamiske lande, men på sin vis også 

i Vesten. 

2.3.2 Den muslimske modreaktion 

Som nævnt tidligere mener Fukuyama, i modsætning til sine kritikere, ikke at Islam udgør en 

egentlig trussel mod det liberale demokrati. Han anerkender dog at der i de seneste år er sket en 

modreaktion mod vestlige staters implementering af vestlige normer og værdier i muslimske 

lande, der især kulminerede med terrorangrebet mod USA 11. september 2001. 

Mange vil muligvis sige at de seneste hændelser i Mellemøsten og Nordafrika er bevis på, at 

Fukuyama alligevel havde ret i sin teori om at det liberale demokrati med tiden vil sejre. Lande 

som Tunesien, Libyen og Egypten har bevist, at også islamiske lande ønsker at blive forenelige med 

det vestlige liberale demokrati. Samtidig hersker der dog også stadig en usikkerhed omkring disse 

lande idet Fukuyama indrømmer, at det ikke er tilstrækkeligt med en revolution, han siger; (...)"det 

er afgørende, at der bliver opbygget institutioner og partier, som ikke er baseret på 

enkeltpersoner eller korruption." (Rubin. 2011) Dermed pointerer Fukuyama selv, at det endnu er 
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for tidligt at glæde sig i vesten. Det arabiske forårs oprør har muligvis medført indførelse af 

demokratiske tendenser, men de muslimske lande kan stadig nå at skuffe Vesten. Problemet 

opstår ifølge Allan Sørensen når der skal tages stilling til Islams rolle i de nye demokratiske 

forfatninger. Med valget af Det Muslimske Broderskab i Egypten og Ennahada-Partiet i Tunesien 

ser det ud til at de kommende forfatninger i større grad vil blive præget af Islam. Dermed har 

Fukuyama også ret i, at en revolution ikke er tilstrækkelig for overgangen til et vestligt liberalt 

demokrati. (Sørensen (a). 29. marts 2012) 

Til trods for, at Fukuyama påstår at der ikke har været nogen konkurrent til det vestlige liberale 

demokrati siden Berlinmurens fald, har det endnu ikke været muligt at implementere de vestlige 

holdninger i størstedelen af den islamiske verden. I mange tilfælde har forsøget i stigende grad 

resulteret i en modreaktion, som blandt andet giver sig til udtryk i det Fukuyama selv kalder 

fundamentalisme. Den skarpe reaktion blandt islamiske lande skyldes, ifølge Scruton, at der i 

mange islamiske lande hersker en tro på, at de liberale værdier er årsag til det forfald som Vesten 

har oplevet og som nu truer med også at ødelægge de islamiske lande. (Scruton. 2002: 119) 

Fukuyamas egen forklaring på den stigende modstand skyldes, at især de islamiske lande ikke har 

haft tilstrækkelig succes med at bibeholde de samme vaner i et samfund, der i stigende grad bliver 

påvirket af vestlige værdier. Dette er en holdning som blandt andet deles af Ralf Pittelkow, der 

skriver at (...)" menneskerettigheder skal implementeres i andre, navnlig muslimske, lande men 

Vesten skal være opmærksom på, at de ikke kan komme med alskens forskrifter på hvordan 

tingene skal gøres i disse lande." (Pittelkow (a). 2006: 64) Han uddyber det med at forklare at den 

modreaktion som ses mange steder, i form af muslimsk fundamentalisme, skyldes en modreaktion 

mod vestens snak om universelle rettigheder som en måde at pålægge dem flere vestlige værdier. 

(Pittelkow (a). 2006: 58) Fukuyama har da også været nødt til at indrømme, at fundamentalismen 

på sigt kan udgøre en trussel mod det liberale demokrati. Det muslimske oprør beviser, at mange 

lande stadig ynder at leve efter de samfundsidealer som er dikteret af Koranen og ikke af de 

værdier som Vesten forsøger at pålægge dem, men for Fukuyama er det i lige så høj grad den 

manglende integration af muslimske indvandrere i f.eks. Europa, der vil komme til at spille en 

afgørende rolle. Fukuyama mener, at de europæiske lande risikerer at identificere deres 

befolkninger ud fra et "dem" og "os", som yderligere fører til en fremmedgørelse af de europæiske 

muslimer. (Fukuyama. 2009: 336) Dermed mener han at Europa, og Vesten generelt, er ansvarlig 
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for den drejning Islam har taget i Vesten. Fukuyamas egen løsning på dette problem er det 

multikulturelle samfund. Et samfund, der formår at forene og give plads til muslimer og Islam, men 

som stadig anerkender de vestlige værdier. Hvis dette er løsningen, betyder det at lande som 

Frankrig, Tyskland og Storbritannien, der alle har store grupper af muslimske minoriteter, står over 

for en stor udfordring i forhold til at integrere minoriteter i majoritetsbefolkningen. (Fukuyama. 

2009: 418) Problematikken med det multikulturelle samfund er ifølge Thomas Pedersen desuden, 

at den truer det individuelle frihed og begrænser de vestlige værdier som Fukuyama også mener 

alle andre lande stræber efter. Pedersens alternativ til Fukuyamas multikulturelle samfund er i 

stedet en multietnisk liberal kulturalisme, der også giver plads til hvert enkelt individ. (Pedersen. 

2008: 179) 

I henhold til Fukuyamas forudsigelser er der intet der tyder på, at de store EU-lande Frankrig, 

Storbritannien og Tyskland har tænkt sig fortsat at følge en sådan løsning. Den seneste tid har 

både Angela Merkel og David Cameron offentligt taget afstand fra ideen om det multikulturelle 

samfund. I februar 2011 udtalte Cameron ved en konference i München at muslimer, der vil indgå 

i det britiske samfund, er nødt til at tage afstand fra islamisk ekstremisme (...)"Drop forestillingen 

om det multikulturelle samfund og bekend jer fuldt og helt til det britiske samfunds demokratiske 

værdigrundlag." (Rasmussen. 2011) Den samme tone kunne høres hos den tyske forbundskansler 

allerede i 2010, da hun proklamerede at det multikulturelle Tyskland blot er en illusion. 

(...)"Tysklands multikulturalisme har slået fuldstændigt fejl. Det er en illusion at tro, at tyskere og 

fremmedarbejdere kan leve side om side i harmoni" (Omar. 2010) 

Fukuyamas teori om de liberale værdiers udbredelse, viser også sin svaghed hvis man bruger 

Tyrkiet som eksempel. Fukuyama beskriver selv Tyrkiet som det bedste eksempel på et land der 

har taget de vestlige værdier til sig og dermed skubbet Islam ud i periferien. Der kan dog sættes 

spørgsmålstegn ved, hvor succesfuld den tyrkiske sekularisering i virkeligheden er i dag, idet der 

siden 80'erne er sket en holdningsændring blandt nogle politikere der mener, at Islam skal have 

større indflydelse på den tyrkiske lovgivning.  

Det prisværdige eksempel mister således også sin glans når der bliver gjort opmærksom på, at 

Tyrkiet endnu ikke er blevet optaget som medlem af EU, netop fordi landet endnu ikke lever op til 

de fastsatte krav om menneskerettigheder og demokrati som er nogle af grundpillerne i det 
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liberale demokrati. Desuden er Tyrkiet præget af, at kun en lille del af den tyrkiske elite er 

interesseret i at vestliggøre Tyrkiet. Thomas Pedersen skriver således at (...)"Turkish society is 

divided and large parts of the Turkish political system is nowadays non-European in the sense of 

rejecting major components of the constitutive European culture" (Pedersen. 2008: 177) Til trods 

for, at Tyrkiet har undergået en demokratiseringsproces, er der altså stadig komponenter i 

samfundet, der ikke ønsker at omdanne landet til en sekulær stat. Med en splittet elite og en 

kritisk befolkning både i Tyrkiet og i EU-landene får Fukuyama svært ved at bevise, at Tyrkiet er 

forudbestemt til at være foregangsland for de resterende muslimske lande. 

Fukuyamas teori om det liberale demokratis udbredelse er med rette blevet kritiseret fra mange 

sider. En af de personer der i særdeleshed har udtrykt sin skepsis om det liberale demokratis 

overlegenhed er Samuel Huntington, som ved at dele verden op i 7 civilisationer dermed påpeger 

at de store kulturelle forskelle og demokratiets kamp for sejr, vil ende i sammenstød. 

2.3.3 Civilisationernes sammenstød 

Huntington udviklede sin teori som en respons på Fukuyamas påstande om det liberale 

demokratis overlegenhed. I modsætning til Fukuyama mener Huntington ikke at det liberale 

demokrati er universelt og dermed anser han det heller ikke for sandsynligt at de vestlige liberale 

værdier kan implementeres i andre lande. I stedet forudser Huntington i bogen "Civilisationernes 

sammenstød" at der i fremtiden vil ske en øgning af internationale konflikter der især handler om 

kultur, identitet og religion. (Huntington. 2006: 181 (b)) 

Af de 7 civilisationer Huntington har delt verden op i, mener han især at den vestlige civilisation er 

forudbestemt til at støde sammen med den muslimske civilisation. Dette skyldes Vestens forsøg på 

at udbrede det liberale demokrati som Fukuyama er tilhænger af. Desuden vil der, ifølge 

Huntington, komme konflikter grundet de to civilisationers forskellige syn på især værdier som 

menneskerettigheder og demokrati. Til dette er Ralf Pittelkow enig. Han skriver således, at 

”kløften mellem vesten og islam drejer sig altså ikke kun om aktuelle politiske konflikter, men også 

om værdier, kultur og identitet”. (Pittelkow. 2006: 39) Huntington uddyber desuden sin skepsis 

ved at fremhæve at Vestens eksport af liberale værdier, allerede har resulteret i en modstand mod 

moderniseringen af den muslimske verden. Således er Fukuyama og Huntington uenige om, 
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hvorvidt det liberale demokrati overhovedet er universelt og om det derfor er realistisk at 

implementere disse ideer i den muslimske civilisation. 

Ligesom Huntington, mener Georg Sørensen også at fremtidens konflikter vil handle om et opgør 

med de liberale værdier. Han har udtalt, at den muslimske verden har opfattet Vestens idé om at 

sprede tankerne om demokrati og menneskerettigheder som imperialisme. Denne imperialisme 

bygger ganske vist på tankerne om at udbrede demokratiske rettigheder - men kun på Vestens 

præmisser. Han pointerer ydermere, at uden opbakning fra den brede befolkning i de muslimske 

lande vil demokratiet ikke finde rodfæste. (Karkov. 2012)Hvor opstanden i Egypten tydede på en 

demokratisering nedefra, har den manglende folkelige opbakning til demokratiet, som Georg 

Sørensen nævner, alligevel vist sig ved det første valg der blev afholdt i December 2011. 

Valgresultatet blev en sejr til de to største islamistiske partier, der med henholdsvis 38 og 29% til 

Det Muslimske Broderskab og Al-Nour partiet, fik det største antal sæder i Parlamentet. (Coleman. 

2012) Valgresultatet viser at en demokratiseringsproces tager tid, og til trods for at resultatet ikke 

afspejler det Vesten havde håbet på, viser det omvendt heller ikke at Huntington har ret i at den 

vestlige modernisering af muslimske lande vil føre til en direkte modstand mod det vestlige 

liberale demokrati.  

Fukuyama anså Berlinmurens fald som begyndelsen på en ny tid med udbredelsen af det liberale 

demokrati. Huntington derimod mener, at netop denne historiske begivenhed har markeret 

begyndelsen på en kamp mellem Islam og Vesten. Med kommunismen ude af billedet manglede 

Vesten og Islam en fælles fjende, hvilket ifølge Huntington fører til nutidens konflikter. 

Huntington anser, ligesom Fukuyama, mødet mellem muslimer og europæere for at være starten 

på en konflikt baseret på identitet. Dette skyldes ikke mindst at begge civilisationer har en række 

bestemte og unikke tilhørsforhold, hvor den Vestlige civilisation især er knyttet til Oplysningstiden 

og dennes idealer. Med dette in mente er det derfor ikke så besynderligt at Huntington forudser at 

den næste konflikt som Vesten står overfor i forhold til Islam, vil omhandle de muslimer der 

allerede er bosiddende i Vesten.  

Problemet ifølge Huntington er, at mødet med den vestlige kultur stiller muslimer over for en 

modernisering, der i stigende grad sætter deres egen forståelse af den islamiske kultur på prøve. 

Samtidig står muslimerne uden noget særligt tilhørsforhold til de vestlige liberale idealer, der 
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således gør det svært for dem at tilpasse sig de vestlige samfund. Dette beviser, ifølge Huntington, 

også at Fukuyama ikke har ret i at modernisering er lig med underkastelse til vestlige værdier. 

Roger Scruton tilføjer, at problemet for mange muslimer, der er bosiddende i Europa er, at de ikke 

har noget referencepunkt. De liberale ideer som det vestlige demokrati hviler på stammer fra 

Oplysningstiden, der som tidligere nævnt ikke har haft en særlig indflydelse på islamiske lande. 

Dermed er der ikke noget at sige til at muslimer føler sig tilsidesat.(Scruton. 2002: 68)  

Kritikere af Huntington mener, at han overdriver kampen mellem civilisationer. Til trods for at der 

rigtig nok er sket en modreaktion blandt islamiske lande mod Vesten, påpeger de, at der i lige så 

høj grad foregår kampe mellem folk der tilhører samme civilisation. Ligeledes bør det også 

bemærkes at der af og til opstår alliancer mellem forskellige civilisationer, som f.eks. da en række 

lande fra den muslimske civilisation valgte at støtte Vesten i kampen mod terror, eller når den 

sydamerikanske civilisation samarbejder med den Vestlige. Tariq Ali, der er en af Huntingtons 

kritikere, har i bogen "Fundamentalismernes sammenstød" netop påpeget at der i den islamiske 

civilisation eksisterer større kulturelle forskelle mellem muslimer end der er ligheder mellem 

muslimer og ikke-muslimer, der lever i samme nation. (Ali. 2004: 320) 

Det bedste eksempel på et muslimsk land, der støtter Vestens beslutninger og som Huntington og 

Fukuyama også begge bruger som et godt eksempel er Tyrkiet. For både Fukuyama og Huntington 

er Tyrkiet det bedste eksempel på et muslimsk land, der har formået at frembringe vestlige 

demokratiske procedurer, samt at distancere sig selv fra dets islamiske arv. ( Scruton. 2002: 31) 

Det er sandt, at Tyrkiet, i håb om at blive optaget i EU, har foretaget ændringer i samfundet. 

Landet har takket være Kemal Atatürk fulgt et fransk eksempel med et meget sekulært samfund, 

hvor blandt andet tørklædet blev forbudt på offentlige universiteter. Derved stopper Tyrkiet dog 

også som et godt eksempel. Til trods for lovet medlemskab i EU og de sekulære ændringer under 

Atatürk er Tyrkiet i de senere år igen begyndt at bevæge sig i en anden retning. Der er ganske vist 

sket demokratiske ændringer, men landets fortsatte splittelse mellem Vesten og de muslimske 

lande i Mellemøsten kom blandt andet til udtryk, da Tyrkiet underskrev Cairo-deklarationen fra 

1990. Dette viser at Tyrkiet tydeligvis ikke har frasagt sig hele sin islamiske arv. Huntington 

beskriver ganske vist også selv Tyrkiet som en splittet civilisation (...)"det mest åbenlyst og 

prototypisk splittede land er Tyrkiet" (Huntington. 2006: 149 (b)). Dermed modsiger han lidt sig 
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selv når han på den ene side påstår at Islam og menneskerettigheder er uforenelige, men samtidig 

erklærer Tyrkiet for et godt eksempel, til trods for at landet ikke uforbeholdent har tilsluttet sig de 

vestlige demokratiske værdier. 

I forhold til Tyrkiets EU-medlemskab nævner Huntington selv 3-4 betingelser der skal være opfyldt 

før Tyrkiet reelt kan blive accepteret som medlem af EU. Som det ser ud i dag, er det ikke kun den 

manglende opfyldelse af Københavnerkriterierne der er den afgørende faktor, men også disse 

forudsætninger, der gør at Tyrkiets EU-medlemskab ligger langt ude i fremtiden. Hvis man ser på 

det første kriterium Huntington nævner, nemlig en pro-vestlig elite i Tyrkiet, så opfylder Tyrkiet 

næsten denne forudsætning. Atatürks kulturrevolution skabte en tyrkisk elite, der ønskede at 

separere kirke og stat, i håb om at dette ville fremme chancerne for EU-medlemskab. Atatürk 

havde en vision om, at lede Tyrkiet i retning mod det moderne Europa og til trods for, at flere EU-

lande stadig viser skepsis eller direkte modstand overfor optagelsen af Tyrkiet i EU, så holder både 

militæret og den juridiske elite fast i de sekulære værdier. Den positive holdning er dog begyndt at 

vende, hvilket ifølge Pinar Bilgin skal tolkes som et tegn på, at dele af den tyrkiske elite ikke 

længere anser det europæiske projekt som den endelige løsning. (Bilgin. 1. november 2007) Hvis 

den tyrkiske elite opgiver EU-medlemskab, vil Huntingtons første betingelse ikke længere være 

opfyldt.  

Det andet kriterium Huntington nævner er befolkningens villighed til at acceptere landets politiske 

retning. I mange år har den tyrkiske befolkning støttet de sekulære ændringer i samfundet, i håb 

om at dette ville føre til EU-medlemskab, men den manglende entusiasme blandt de europæiske 

lande har i de senere år også medført en langt mere anti-vestlig holdning blandt den tyrkiske 

befolkning, der i stigende grad sætter spørgsmålstegn ved om Tyrkiet overhovedet vil kunne drage 

fordele af medlemskabet. (...)"Tyrkerne har ikke længere noget entydigt ønske om gennem bl.a. 

EU at blive en del af Vesten. Tværtimod føler mange tyrkere, at Europa er i tilbagegang, medens 

de selv klarer sig fint økonomisk." (Tyrkiets valg. 10. juni 2011) Den kritiske holdning blandt 

tyrkerne er ifølge Uffe Ellemann-Jensen dog også en konsekvens af at forhandlingerne om det 

tyrkiske medlemskab er trukket i langdrag samt at landet endnu ikke har været i stand til at 

komme til en overensstemmelse med EU i forbindelse med striden om Cypern. Han siger således 

at EU er nødt til at vise tyrkerne, at landet stadig har en fremtid i det europæiske fællesskab 



24 

 

(...)"Grækere og cyprioter skal ikke længere have lov til at spænde ben for forhandlingerne – og 

tyske og franske ledere skal ikke længere skubbe dem foran sig som undskyldning" (Jensen-

Ellemann. 15. juni 2011) 

Til trods for den stigende skepticisme mener Huntington selv at første og andet kriterium er til 

stede i forhold til Tyrkiet, hvorimod tredje og fjerde endnu ikke er opnået. Forudsætningen for 

disse er, ifølge Huntington, at både den politiske elite og befolkningen i modtager-civilisationen 

skal være positivt indstillet, hvilket især Frankrig og Tyskland har vist at de ikke er. Han pointerer 

at "mens eliten i Tyrkiet har defineret Tyrkiet som et vestligt samfund, har eliten i Vesten nægtet 

at acceptere Tyrkiet som et sådant." (Huntington. 2006: 149 (b))  

2.3.4 Opsummering af kritik 

Fukuyama og Huntington har begge givet et bud på fremtidens forhold mellem Vesten og den 

muslimske verden. Fukuyama har måtte erkende at det liberale demokrati ikke uden videre bliver 

modtaget med accept fra omverdenen, og Huntington har samtidig måtte medgive at der endnu 

ikke foreligger en egentlig kamp mellem den vestlige og muslimske civilisation. Tyrkiet bliver af 

begge brugt som eksempel på et land, der har taget vestlige værdier til sig, og som dermed står 

mellem både den vestlige og den muslimske civilisation. Til trods for dette har EU endnu ikke 

åbnet op for egentligt medlemskab, hvilket ifølge Huntingtons kriterier skyldes at de europæiske 

politikere og borgere endnu ikke er parate. 
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Kapitel 3: Tyrkiets vej mod demokrati 

3.0 Introduktion 

Hvad enten man mener at Tyrkiet geografisk er beliggende i Europa eller ej så kan landets relation 

til Europa dateres helt tilbage til Romerriget. Den nuværende Tyrkiske stat blev først dannet i 

starten af det 20. århundrede, hvilket sætter det i en anderledes position end de fleste andre EU-

medlemslande. Der er da også mange europæere, som stadig sår tvivl om landets egnethed i EU, 

men uanset hvad deres begrundelse er, så kan det ikke diskuteres at landet kulturelt på mange 

måder kan sammenkobles til Europa - hvilket især skyldes Kemal Atatürk. I håb om at blive en del 

af det europæiske samarbejde, har Tyrkiet gennemgået en lang rejse der ikke bare har præget den 

politisk demokratiske situation, men også den kulturelle menneskelige side af landet. 

3.1 Et tyrkisk politisk skifte 

Siden år 400 og frem til Atatürks magtovertagelse i 1923 har Tyrkiet været præget af Europa. 

Konstantinopel, var indtil Osmannernes erobring, den største og vigtigste by for kristne europæere 

der  især benyttede byen som politisk centrum. Efter Osmannernes overtagelse fortsatte 

Konstantinopel, nu under navnet Istanbul, med at være en vigtig brik i tyrkernes handel med 

Europa. Osmannerne udviklede det forhenværende kejserdømme til en europæisk politisk 

stormagt, ved at erobre flere dele af det østlige Europa, deriblandt dele af Grækenland. 

Begyndelsen på det Osmanniske Riges fald var især hjulpet på vej af grupper af unge tyrkere, der 

ønskede at se en reformation af det nuværende samfund. Blandt disse grupper kunne blandt 

andet findes en ung politiker ved navn Mustafa Kemal, der med tiden voksede sig til at blive 

forbillede for den nationalistiske bevægelse i Tyrkiet. (www.denstoredanske.dk)  

3.2 Kemal Atatürk 

Allerede som ung ønskede Kemal Atatürk at indføre modernisering i sit hjemland Tyrkiet. Efter 

første verdenskrigs afslutning var han i 1921 medvirkende til oprettelsen af en lille provisorisk 

regering, der i sidste ende mundede ud i etableringen af den Tyrkiske Republik og det der også kan 

kaldes det moderne Tyrkiet. Den europæiske anerkendelse af den nye tyrkiske republik skete ved 

underskrivelsen af Lausanne-traktaten i 1923, der dermed ophævede den foregående Sèvres-
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traktat og som således banede vejen for Kemal Atatürks magtovertagelse, der officielt fandt sted 

den 29. oktober 1923. (Federal Research Division Library of Congress. 1995). Efter 

magtovertagelsen begyndte Atatürk langsomt moderniseringen af landet med Europa som 

forbillede. Det ideologiske fundament for Atatürks nye tyrkiske stat var Kemalismen, som især er 

baseret på grundetankerne republikanisme, reformisme og sekularisme. I håb om at skabe en ny  

europæiseret tyrkisk nationalisme, der breder sig over alle klasser, bliver disse grundtanker 

skrevet ind i den nye version af den tyrkiske forfatning. (Federal Research Division Library of 

Congress. 1995)  

Denne forfatning blev vedtaget i det tyrkiske parlament i 1924 og erstattede således den 

foregående version fra 1876. Den nye forfatning foreskrev at parlamentet var folkets 

repræsentant og dermed ansvarlig for at beskytte borgernes rettigheder, samt at det tyrkiske styre 

skulle være et etkammersystem. (Mango. 39: 2004) Ved at gøre parlamentet til et 

etkammersystem havde Atatürk, i kraft at sin position som præsident og leder af partiet Det 

Republikanske Folkeparti, CHP, dermed sikret sin egen position og kunne således også sikre sig, at 

de nødvendige reformer blev gennemført. (Mango. 40: 2004)  

Kemalismen der for alvor tog til efter 1924 kan ses som et forsøg på, at dreje Tyrkiet væk fra 

yderligere forfald. For Atatürk var grundlaget for at gøre tyrkerne europæiske så stærk, at han 

foretog drastiske ændringer i det tyrkiske samfund. Først og fremmest indførte han det vestlige og 

latinske alfabet, som erstatning for det forhenværende arabiske. Dernæst fulgte flere reformer, 

der tilkendte kvinder stemmeret samt lukninger af religiøse skoler. Den vigtigste og mest 

altafgørende reform for Tyrkiets vestliggørelse, er dog stadig afskaffelsen af Islam som officiel 

statsreligion. Nedlægningen af kalifatet betød enden på enhver tilknytning mellem stat og religion, 

hvilket også omfattede den tyrkiske befolknings påklædning i det offentlige rum. Både mænd og 

kvinder blev opfordret til at klæde sig efter vestlig standard og muslimske symboler som 

hovedtørklæde eller fez blev frarådet. (www.denstoredanske.dk) 

Det er meget nærliggende at Atatürk, i sin søgen efter at gøre religion til en privatsag, brugte 

Europa, og især Frankrig som forbillede, idet han mente at ordet civilisation var identisk med 

europæisk civilisation - der fandtes ingen anden (Pittelkow (a). 2006: 75) Desuden kan det ikke 

benægtes at Atatürk forsøgte at bygge en ny tyrkisk stat således at den levede op til det billede 
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Fukuyama senere havde af en muslimsk civilisation, der gerne vil efterligne de vestlige 

demokratier. Problemet for Atatürks europæisering er, ifølge Bassam Tibi, at det var en revolution 

fra oven, der har fokuseret på byområder og dermed forsømte landdistrikterne. Resultatet har 

været et delt samfund, der består af moderniserede og europæiserede storbyer, hvorimod store 

landområdet fortsat er dybt forankret i islamiske traditioner. (Tibi. 2006: 221) Denne forskel har 

desuden haft konsekvenser i EU, som efterfølgende har været medvirkende til at mange har 

ændret synet på Tyrkiet. 

Atatürk selv nåede aldrig at se det endelige resultat af sit arbejde idet han døde i slutningen af 

1938.  Efter sin død fulgte ikke umiddelbart de store politiske ændringer, da hans efterfølger Inönü 

valgte at videreføre den samme politik som Atatürk havde stået for. Overdragelsen af 

præsidentembedet foregik således også uden problemer, men Tyrkiet stod alligevel overfor et 

Europa der i stigende grad var præget af spændinger. 

3.3 Det politiske liv efter Atatürk 

I et forsøg på at holde Tyrkiet neutralt indgik Inönü både aftaler med Tyskland og de allierede 

under 2. verdenskrig. Først i 1944 så den tyrkiske præsident sig nødsaget til at erklære krig mod 

Tyskland som et led i forhandlinger om at deltage i den konference der i sidste ende resulterede i 

oprettelsen af FN. (Federal Research Division Library of Congress. 1995) 

Det politiske liv i Tyrkiet efter 2. verdenskrig var især præget af at partiet CHP for første gang, 

siden oprettelsen af den tyrkiske stat, mistede flertallet i parlamentet. Den nye regering lod sig 

blandt andet bemærke ved at indskrænke vestlige demokratiske rettigheder, så som pressefrihed. 

Regeringens manglende evne til at respektere de kemalistiske principper var således medvirkende 

til, at militæret i maj 1960 foretog en operation der resulterede i afsættelsen af de ledende 

politikere fra det Tyrkisk Demokratiske Parti (DP). (Mango. 69: 2004) 

Umiddelbart efter militærkuppet blev regeringen erstattet af medlemmer af militæret, der 

formede partiet CNU (Udvalget for National Enhed). Det var også folkene bag kuppet, der stod bag 

ratificeringen af forfatningen i 1961. Denne ratificering medvirkede blandt andet til skabelsen af 

Den Anden Republik, men vigtigst af alt fortsatte den med at håndhæve Kemalismen fra Atatürk, 

som DP havde valgt at forbigå. (Federal Research Division Library of Congress. 1995) 
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Militæret sad ved magten i Tyrkiet i godt og vel de næste 20 år. Først i 1973 blev pladsen i 

parlamentet givet videre til forskellige koalitionsregeringer. Foruden interne problemer i Tyrkiet 

var politikerne også tvunget til at revurdere sagen om Cypern. Præsident Ecevit mødtes af flere 

omgange med den græske premiereminister i håb om at finde en løsning, men uden større held. 

Resultatet af krisen blev græsk cypriotisk EU-medlemskab i 1979, mens den tyrkiske halvdel 

forblev udenfor. Samme år fratrådte Ecevit præsidentembedet og banede således igen vejen for 

endnu en periode med militær kontrol af parlamentet. 

Noget af det vigtigste der blev udført i denne periode var udfærdigelsen af endnu en forfatning til 

det der ville blive Den Tredje Republik. Det færdige resultat blev offentliggjort i 1982 og bar, 

ligesom under Atatürk, tydeligt præg af at have fransk forbillede, med dens referencer til 

sekularismen. Perioden, indtil Erdogans magtovertagelse i 2002, var politisk mest præget af 

skiftende regeringer. I 1990 skrev Tyrkiet og de resterende 56 OIC medlemmer under på Cairo-

deklarationen, der fremstilles som et islamisk svar på FN's menneskerettighedserklæring. På trods 

af dette begyndte landet alligevel officielt optagelsesforhandlinger til EU-medlemskab i 1999. 

(Mango. 117: 2004) 

3.4 Politik i Tyrkiet efter årtusindeskiftet 

I 2002 fik Recep Erdogan og hans islamiske parti, AKP, for første gang regeringsmagten i Tyrkiet.  

Erdogan og AKP har siden sin indtræden i tyrkisk politik været beskyldt for at have en religiøs 

dagsorden gemt i deres reformpolitik. Ifølge Robert Ellis har presset fra EU om forbedringer på 

nøgleområder såsom menneskerettigheder og demokrati været en undskyldning for AKP til at 

fremme deres egne politiske mål. Det har længe været offentligt kendt at Erdogan gerne ser en 

lempelse af de sekulære værdier, således at f.eks. kvinder godt kan bære tørklæde på offentlige 

institutioner såsom universiteter. (Ellis. 26. maj 2010) Ligeledes er det også velkendt at Erdogan 

ikke er tilhænger af den tyrkiske pressefrihed. I 2007 vedtog han og regeringen en internetlov, der 

forbyder brugen af hjemmesiden Youtube. Til trods for at Tyrkiet er det eneste land i Europa der 

ikke giver befolkningen fri afbenyttelse af internettet, mener Erdogan selv at der ikke er nogen 

skjult dagsorden og han hævder således stadig at hans politik siden 2002 har været at få Tyrkiet 

med i EU. (Cagaptay. 12. februar 2009) 
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I 2011 blev Erdogan genvalgt som premiereminister for tredje gang. Til trods for at han, sammen 

med sit parti AKP, vandt med godt 49,9 % af de tyrkiske stemmer, bar valget også præg af at der er 

grupper blandt hans egne vælgere og partistøtter, der er begyndt at tvivle på hans omgang med 

de sekulære love. (Letsch. 13. juni 2011) Debatten om sekularismen startede i 2008, da Erdogan 

forsøgte at afskaffe den sekulære lov vedrørende bandlysning af religiøse hovedbeklædninger på 

offentlige institutioner. Forslaget skulle ifølge Erdogan selv være et skridt på vejen mod den nye 

forfatning, som han mener vil være medvirkende til at bane vejen til EU-medlemskab (...)"Den nye 

forfatning vil vende Tyrkiet i en bestemt retning, og det er derfor vores pligt at debattere den og 

rådføre os med folk i den bredest mulige forstand" (Erdogan vil ophæve tørklædeforbud. 20. 

september 2007)  

Forslaget blev naturligvis ikke positivt modtaget af de kemalistiske grupper, ligesom det også 

forårsagede store demonstrationer blandt især studerende i de største tyrkiske byer. I sidste ende 

betød utilfredsheden at forslaget blev skrinlagt, men siden da har kritikken og utilfredsheden over 

den tyrkiske premiereminister, som tidligere nævnt, også bredt sig til dele af hans egne støtter. 

Efter valget i 2011 har folk, fra især venstrefløjen, udtrykt bekymringer omkring det de anser for 

en lidt for autoritær politik fra Erdogan. Først og fremmest frygter folk, at Erdogan kun er ude på 

at ændre forfatningen i håb om at opbygge et præsidentielt styre, der giver ham flere politiske 

rettigheder. (Letsch. 13. juni 2011) 

Derudover frygter flere også, at hans manglende støtte til sekularismen, i sidste ende vil medføre 

en islamisering af Tyrkiet. (Beaumont. 10. juni 2011) Deres frygt for islamisering forstærkes 

yderligere af, at diskussionen om EU-medlemskab reelt ikke har spillet en vigtig rolle op til valget, 

hvor især det arabiske forår og Tyrkiets rolle i mellemøsten har optaget de tyrkiske politikere 

mere. (...)"Prime Minister Erdogan wanted to be the first conservative Muslim leader who would 

bring Turkey to the West, but after Europe betrayed him, he abandoned those ambitions" 

(Bilefsky. 4. december 2011) Erdogans utilfredshed med EU kunne også mærkes under den 

diplomatiske krise der opstod mellem Tyrkiet og Frankrig i 2011. Problemet opstod da det blev 

diskuteret hvorvidt benægtelse af det tyrkiske folkedrab i Armenien fremover skal være strafbart i 

Frankrig. Som konsekvens af dette udtalte Erdogan at (...)"Forslaget er racistisk, diskriminerende 
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og fremmedfjendtligt. Det åbner sår i vores forhold til Paris, som det vil blive vanskeligt at hele." 

(Erdogan: Fransk lovudspil er racistisk. 22. december 2011) 

Hvorvidt Erdogans manglende interesse for EU betyder at Tyrkiet bevæger sig i en mere islamisk 

retning så kan splittelsen blandt Erdogans tilhængere, samt den faldende interesse for EU-

medlemskab, i mange henseender føres tilbage til Huntingtons tese om at Tyrkiet er en splittet 

civilisation. Ifølge Huntington er Tyrkiet splittet mellem islamismen og sekularismen, hvilket også 

Tina Magaard har pointeret. Denne splittelse er på den ene side et resultat af at det primært er 

den tyrkiske elite der udtrykker ønske om, at blive medlem af EU, mens resten af den tyrkiske 

befolkning har været langt mere kritisk. Samtidig viser den seneste uro blandt Erdogans støtter 

dog også at den tyrkiske elite, i de senere år, ligeledes er blevet splittet i spørgsmålet vedrørende 

holdningen til EU og sekulariseringen. 

 Hvis ikke EU vedbliver at være det endelige mål, kan det også sætte spørgsmålstegn ved 

Fukuyamas tanker om at det vestlige liberale demokrati er det endelige mål for andre lande. Til 

trods for, at Tyrkiet i mange henseender har brugt Europa, og ikke mindst Frankrig, som forbillede 

for deres demokratisering af samfundet, viser de seneste tendenser hos Erdogan og den splittede 

elite, at Tyrkiet også har rykket sig i en mere islamisk retning, der betyder at Tyrkiet får svært ved 

at agere forbillede for de islamiske lande. I denne henseende er der blandt andet også det faktum, 

at Tyrkiet har underskrevet Cairo-deklarationen, som viser at landet ikke altid er sikker på hvorvidt 

fremtiden ligger hos EU eller hos de resterende OIC-medlemmer. 
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Kapitel 4: Historisk relation mellem EU & Tyrkiet 

4.0 Introduktion 

Ifølge Rom-traktaten kan ethvert europæisk land ansøge om medlemskab af EU. Med Tyrkiets 

ansøgning har det sat debatten i gang om hvorvidt Tyrkiet hører til Europa eller ej. Tyrkiets 

ansøgning til EU-medlemskab er således usædvanligt på mange måder. Til trods for at landet har 

et unikt historisk forhold til Europa, har intet andet ansøgerland haft en lige så lang 

ansøgningsproces som Tyrkiet.  

4.1 Forhandlingsforløb 

Tyrkiets langvarige optagelse i EU starter allerede i 1959, da Tyrkiet ansøger om associeret 

medlemskab i det nyoprettede EØF. Det Europæiske Økonomiske Fællesskab bestod dengang kun 

af de oprindelige 6 EU lande - Frankrig, Tyskland, Italien og Benelux. I 1964 godkender EØF og 

Ministerrådet associeringsaftalen, som får navnet Ankara-aftalen. I artikel 28 står der: 

"Når aftalens funktion har gjort det muligt at forudse Tyrkiets fuldstændige overtagelse af de 

forpligtelser, der hidrører fra kontrakten om oprettelse af Fællesskabet, undersøger de 

kontraherende parter muligheden for Tyrkiets optagelse i EF" (Ankara-aftalen. Afsnit 1: artikel 28) 

I 1978 anbefaler EF Tyrkiet at ansøge om medlemskab sammen med Grækenland. Dette bliver dog 

afslået af Tyrkiet, der ikke ansøger før i 1987. Den lange pause skyldes blandt andet, at der i 1982 

sker et militærkup i Tyrkiet, hvorefter EF suspenderer Ankara-aftalen samt alle andre politiske 

relationer med landet. Da Tyrkiet endelig søger om optagelse i 1987 går der knap 2 år før de får et 

svar fra Kommissionen. I denne besvarelse hedder det at Tyrkiet er blevet sat i en venteposition, 

idet EF ikke kan optage nye medlemslande før 1993, da de nuværende medlemmer skal have tid til 

at tilpasse sig det indre marked, der netop er blevet oprettet. Derudover mener Kommissionen 

også at Tyrkiet stadig har en del mangler på områder som menneskerettigheder og demokrati. 

(EU-oplysningen. EU og Tyrkiet) 

I kraft af at der er sket forbedringer siden militærkuppet, foreslår Kommissionen i 1995 at Tyrkiet 

indgår i den nyoprettede toldunion. Dette sker dog kun på den betingelse at Tyrkiet fortsat 
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arbejder på at bringe landets menneskerettigheder op på samme niveau som det øvrige EU. 

(Arikan. 2003:127) 

I 1997 åbner Det Europæiske Råd endnu engang op for et muligt Tyrkisk EU-medlemskab, men 

mens en række østeuropæiske lande bliver stemplet som kandidatland er Tyrkiet stadig mærket 

som ansøgerland. Den manglende åbenhed får de tyrkiske politikere til at stoppe al 

kommunikation med EU vedrørende emner som Cypern og menneskerettigheder. (Grøndahl. 

2007: 73) 

I 1999 bliver Tyrkiet endeligt formelt anerkendt som kandidatland. Inden EU vil starte de egentlige 

optagelsesforhandlinger skal Tyrkiet dog gennemføre en række politiske reformer. Takket været 

den nye AK-regering får Tyrkiet overbevist EU om at det fra 2004 kan komme på tale at indlede 

forhandlinger om optagelse af Tyrkiet i EU, i så fald at landet stadig kan bevise at de er rykket 

tættere på EUs krav. I 2004 er meldingen fra Kommissionen at Tyrkiet opfylder den politiske del af 

Københavnerkriterierne og i forlængelse heraf beslutter Det Europæiske Råd at 

optagelsesforhandlingerne skal begynde allerede i 2005. (Grøndahl. 2007: 76) 

I 2005 suspenderer EU imidlertid optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet på ubestemt tid. EU 

kræver blandt andet stadig at Tyrkiet foretager forbedringer på områder som 

menneskerettigheder, demokrati og ytringsfrihed, samt spørgsmålet om anerkendelse af Cypern. 

Samtidig har det været af afgørende betydning at lande som Frankrig og Tyskland allerede på 

daværende tidspunkt i stigende grad stiller sig som fortalere for et privilegeret partnerskab, 

snarere end et egentligt Tyrkisk EU-medlemskab. 

I Tyrkiet selv er der også sket en holdningsændring siden 2005. Befolkningen er i stigende grad 

blevet mere skeptiske om hvorvidt landet overhovedet har gavn af et EU-medlemskab. Tyrkernes 

faldende begejstring kan ses i en undersøgelse fra Eurobarometer, hvor 55 % svarer at et EU-

medlemskab er en god ting i 2005 mens kun 45 % svarer det samme i 2009. Samtidig er andelen af 

tyrkere, der mener at medlemskab er en dårlig ting, vokset fra 15 % til 26 % i 2009. 

(Eurobarometer (a)) På grund af den økonomiske krise og dramaet omkring euroen er tyrkernes 

mod på at blive medlem af EU dalet yderligere. Denne kendsgerning understøttes af en artikel i 

Spiegel, der understreger at Tyrkiet har fået mere selvtillid i takt med at landet ikke har været lige 

så hårdt ramt af krisen. Der findes dog stadig enkelte forbehold, idet man må erkende at Tyrkiet er 
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økonomisk afhængig af EU, da næsten en tredjedel af dets eksport går til EU mens 80 % af 

investeringer i Tyrkiet ligeledes stammer fra EU. Samtidig frygter mange, at Erdogans planer om at 

lade Tyrkiet trække i retning af de muslimske lande, vil betyde at de politiske reformer vil ophøre 

og dermed også bremse chancerne for et EU-medlemskab i fremtiden. (Karasu. 14. august 2012)  

4.2 Statusrapport 2011 

Siden Tyrkiet blev erklæret officielt kandidatland i 1999 i Helsingfors har Kommissionen udsendt 

en årlig statusrapport, der løbende følger landets udvikling på områder som menneskerettigheder 

og ytringsfrihed, med henblik på fremtidigt EU-medlemskab.  

Den seneste statusrapport fra 2011, konkluderer at Tyrkiet har gjort fremskridt i forhold til de 

politiske kriterier. Således melder Kommissionen at valget i juni 2011 foregik efter forskrifterne. 

Rapporten melder dog også om mange mangler på vigtige områder. Af disse kan blandt andet 

nævnes ytrings- og pressefrihed. Kommissionen skriver således at der stadig hersker et uberettiget 

pres på tyrkiske journalister og medier, i særdeleshed mod de der skriver om spørgsmål 

vedrørende kurdere. (Turkey 2011 progress report No. SEC 2011. 1201: 6.) Kommissionen fandt 

også at Tyrkiets afvikling af politiske partier ikke lever op til den europæiske standard, samt at 

korruption stadig er et problem. Til trods for at der er blevet etableret en afdeling for 

menneskerettigheder under justitsministeriet, skriver Kommissionen at vold over for civile stadig 

anvendes, samt at beskyttelsen af minoriteter og kvinders rettigheder stadig er begrænset. Der er 

således behov for en revidering af lovgivningen som et skridt til at øge tolerancen, samt en 

udnævnelse af en ombudsmand der kan sikre tyrkiske borgeres rettigheder og holde øje med 

militæret. Kommissionen skriver videre, at Tyrkiet har gjort fremskridt hvad angår kulturelle 

rettigheder, for eksempel i forbindelse med brug af andre sprog end tyrkisk, men pointerer at 

brugen af f.eks. kurdisk i den politiske sfære stadig er kritisk. (Turkey 2011 progress report No. SEC 

2011. 1201: 13) Sidst, men ikke mindst, konstaterede Kommissionen at den tyrkiske regering 

stadig begrænser den tyrkiske religionsfrihed, som derfor ikke lever op til de bestemmelser der er 

fastsat af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Kommissionen konstaterer, at en ny 

forfatning, der cementerer beskyttelse af minoriteter, demokrati, overholdelse af 

menneskerettighederne kan komme på tale. (Turkey 2011 progress report No. SEC 2011. 1201: 8) 
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Kapitel 5: EUs officielle krav 

5.0 Introduktion 

Et af de vigtigste kriterier for at Tyrkiet kan blive medlem af EU er at de overholder 

Københavnerkriterierne. Det er især landets holdning til menneskerettighederne og demokrati der 

skal forbedres, ifølge EU. Ifølge Robert Dahl er der nogle grundlæggende betingelser for at 

demokratiet i et land kan forblive stabilt. Det er blandt andet kontrol over militæret og politi samt 

at landets befolkning og politikere aktivt støtter de demokratiske værdier. (Dahl. 2000: 114) 

EUs statusrapport fra 2011 giver et overordnet indblik i de demokratiske forbedringer Tyrkiet 

allerede har gjort og de punkter som stadig mangler at blive gennemført, ifølge Kommissionen. 

Nedenfor vil de politiske kriterier, samt spørgsmålet om Cypern, blive uddybet yderligere. 

5.1 Menneskerettigheder og demokrati 

De politiske kriterier i Københavnerkriterierne går primært ud på at Tyrkiet skal opbygge en stabil 

demokratisk stat, der udviser respekt for menneskerettigheder. For blot 10 år siden havde de krav 

EU stiller ikke været realistiske, men som den seneste statusrapport viser har Tyrkiet lavet en del 

reformændringer. 

På trods af de omfattende ændringer pointerer både Kommissionen og rapporter udarbejdet af 

Human Rights Watch at implementeringen af disse ændringer stadig ikke er på et acceptabelt 

niveau. Rapporten fremhæver blandt andet at regeringen stadig ikke har gjort tilstrækkelige tiltag 

til at forbedre kurdernes rettigheder i Tyrkiet, lige så vel som at presse- og ytringsfrihed stadig 

halter efter den standard som EU kræver.  

Sidst, men ikke mindst, fremhæver rapporten at de mangelfulde forhandlinger vedrørende Cypern 

er grund til at medlemslande som Frankrig og Tyskland direkte modsætter sig tyrkisk EU-

medlemskab. (World report 2011: Turkey)  

5.2 Spørgsmålet om Cypern 

Sagen om Cypern har spillet en vigtig rolle i Tyrkiets ansøgning om medlemskab i EU. Ud fra et 

historisk perspektiv startede de to landes indbyrdes uenigheder i 1974 da Tyrkiet invaderede 
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Cypern med henblik på at redde de tyrkisk cypriotiske borgere fra det man troede ville være et 

forsøg på at indlemme Cypern i Grækenland. Da krisen var ovre forlod de tyrkiske tropper dog ikke 

området, hvilket resulterede i at øen blev opdelt i et Nord Cypern under tyrkisk dominans og et 

Syd Cypern under Græsk ledelse.  

I 1990 ansøger Cypern om at blive medlem af EU. Til trods for at EU også dengang var betænkelige 

ved den tyrkisk/græske opdeling af øen accepterede de ansøgningen med besked om at Cypern 

kunne begynde tiltrædelsesforhandlinger i 1998. I maj 2004 bliver Cypern endeligt officielt 

medlem af EU, til trods for at det i realiteten kun er den sydlige ø der implementerer lovgivning fra 

EU. (Dinan. 2005: 152) 

Som et resultat af de fortsatte stridigheder fremlægger daværende generalsekretær i FN, Kofi 

Annan, i 2004 en plan der skal bevirke at Cypern bliver opdelt i to delstater med selvstyre. 

Afstemningen finder sted d. 24. juli 2004 og resultatet er i den nordlige del et klart ja til aftalen 

med 65% af stemmerne. Omvendt vælger den græske del med lige så klart flertal at nedstemme 

ideen med 75,8  %. (Cyprus vote leaves island split. 24. april 2004) Til trods for resultatet er 

afstemningen vigtig for Tyrkiet, idet det betyder at tyrkerne kan vise EU at de er villige til at indgå 

forhandlinger. 

Siden 2004 er der endnu ikke fundet en løsning på spørgsmålet vedrørende Cypern. EU har af flere 

omgange gjort det klart, at Tyrkiet skal acceptere og anerkende Cypern som et selvstændigt land 

på lige fod med de andre EU-lande. I forlængelse af dette har især Grækenland spillet en stor rolle 

i forhold til Tyrkiets optagelse i EU, idet de har været medvirkende til at gøre Cypern-spørgsmålet 

til et område i forhandlingerne med EU. Med dette som en forudsætning er det således ikke så 

bemærkelsesværdigt, at Kommissionen stadig kræver at Tyrkiet aktivt skal medvirke til at finde en 

løsning på den politiske konflikt med Grækenland over Cypern. I statusrapporten fra 2011 hedder 

det at en sådan handling ikke bare vil medføre større stabilitet men også fungere som incitament 

for yderligere forhandlinger om tiltrædelse i EU. (Turkey 2011 progress report. No. SEC 2011. 

1201)Det fremgår dog også af rapporten, at Tyrkiet endnu ikke opfylder de forpligtelser der blev 

fremhævet af EU senest i 2010. Kommissionen mener f. eks at Tyrkiet endnu holder fast i et veto, 

der forbyder Cypern at søge medlemskab i diverse andre internationale organisationer, samt at 
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der stadig er hindringer i forhold til den frie bevægelighed. (Turkey 2011 progress report. No. SEC 

2011. 1201)  

Udsigten til at overtage det europæiske formandskab efter Danmark i 2012 har i den seneste tid 

udviklet sig til et kapløb med tiden om at opnå en acceptabel aftale mellem de to parter. Tyrkiet 

har truet med at fryse alle forhandlinger med EU vedrørende Cypern, hvis landet overtager 

formandskabsposten i Juli 2012. Således udtaler den tyrkiske vicepremiereminister at (...)"If the 

the EU gives its rotating presidency to southern Cyprus, the real crisis will be between Turkey and 

the EU. We will then freeze our relations with the EU" (Turkey threatens to freeze EU relations 

over Cyprus presidency.) Det vil være både i Cyperns og Tyrkiets interesse at finde en løsning på 

problemet, men med ovenstående udtalelse viser Tyrkiet også at landet ikke har i sinde at føje EU i 

håb om et EU-medlemskab.  
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Kapitel 6: Frankrig - Inspiration og skepticisme 

6.0 Introduktion 

Blandt EUs lande er der delte meninger om det tyrkiske EU-medlemskab. I dette afsnit vil det blive 

analyseret hvilke argumenter de tre lande Frankrig, Tyskland og Storbritannien, har for deres syn 

på det tyrkiske medlemskab. EU, med de tre lande i spidsen, har altid hæftet sig ved betydningen 

af at udvide EU, men med inkluderingen af Tyrkiet har de respektive lande vist større 

tilbageholdenhed end ellers set. Frankrig vil være det første land som bruges i analysen, da landet 

har et særligt forhold til religion som påvirker den franske politik og holdning til Tyrkiets 

ansøgning. 

6.1 Frankrig i EU 

Frankrigs rolle i det Europæiske samarbejde startede allerede i 1950, da Robert Schuman 

forelagde ideen om at starte Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab. Aftalen blev endeligt 

underskrevet i april 1951 og udover Frankrig var også Tyskland, Benelux og Italien omfattet. 

(Kelstrup et. al. 2008: 52) Grundet sin rolle i det europæiske samarbejde har Frankrig altid ført en 

politik der har medført at også den franske befolkning var åbne og positive overfor EU. I takt med 

at samarbejdet stadig bliver udvidet i bredden og at den europæiske kulturelle ensartethed 

ændres, er den franske befolkning dog i stigende grad blevet mere skeptiske. Dette er en 

skepticisme, der til trods for at mange franskmænd stadig støtter et føderalt europæisk 

samarbejde, tager udgangspunkt i den utryghed udvidelsen og de åbne grænser skaber i forhold til 

en stigende indvandring. EUs overvejelser omkring optagelsen af Tyrkiet har bidraget til en 

modreaktion i den franske befolkning, som blandt andet giver sig til udtryk i den stigende 

fremgang til højrenationalistiske partier, der også stiller sig kritiske overfor EU. Til trods for at et 

tyrkisk medlemskab ikke bør udgøre en trussel i henhold til den franske nationsopfattelse, bliver 

det stadig diskuteret, hvorvidt Tyrkiet og dets muslimske baggrund er forenelig med de 

europæiske idealer om menneskerettigheder og demokrati. 
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6.2 Frankrigs samfundsopfattelse 

Den franske stat, der blev dannet som et resultat af den Franske Revolution, spiller en stor rolle for 

den opfattelse franskmændene har af deres nation. Ifølge Ulla Holm, skal revolutionen ses som et 

opgør med det elitære samfund og overgangen til et samfund, der ikke er baseret på etnicitet eller 

religion, men som helt basalt handler om at træffe et valg. I forhold til folk, der søger ophold i 

Frankrig, betyder dette at (...)"hvis indvandreren aktivt og individuelt vælger at blive borger i den 

franske politiske nationalstat, så er hun/han franskmand på lige fod med franskmænd, hvis 

forfædre i mange generationer har boet i Frankrig". (Holm. 2006: 27) Den franske ide om 

nationen, bygger således på tanken om et socialt bånd der binder hver enkelt borger til nationen. 

Den franske nation er åben for alle der har lyst til at bidrage og være en del af den franske nation. 

Denne åbenhed overfor optagelsen af nye borgere kendes også ved begrebet "borgernation".  

Den franske politiske nationsopfattelse er også en af de faktorer, der adskiller Frankrig fra andre 

europæiske nationer og det er samtidig også denne selvforståelse, der gør at mange franskmænd 

mener de har en pligt til at udbrede denne opfattelse til omverdenen. I 2006 udtalte Sarkozy at 

(...)"Frankrig har en universalistisk mission, fordi vi begge ønsker at fremme demokrati, forsvaret 

af frihed og menneskerettigheder". (Holm. 2006: 29) Denne udtalelse falder samtidig helt i tråd 

med Fukuyamas ide om at Vesten, og dets liberale demokrati, skal agere forbillede for resten af 

verden. 

Foruden den franske nationsopfattelse er der også et andet element i opbyggelsen af det franske 

samfund der har spillet en vigtig rolle i den franske selvopfattelse, samt af den franske holdning til 

det europæiske samarbejde og diskussionen om optagelsen af Tyrkiet senere hen.  

I 1905 kulminerede en årelang kamp mellem den katolske kirke og de franske republikanere med 

verdslighedsloven. Kirken havde førhen været med til at definere en franskmands identitet, men 

efter Revolutionen mente Republikanerne at religion repræsenterede en trussel mod de 

samfundsmæssige fremskridt som denne havde medført. Løsningen var at lade det enkelte individ 

selv tage stilling til dets holdning til religion og dermed udelukke det fra politik og det offentlige 

rum. Udfaldet af kampen blev, som tidligere nævnt, verdslighedsloven og dermed den officielle 

adskillelse af stat og kirke i Frankrig. (Holm. 2006: 33)  
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Til trods for at adskillelsen af stat og kirke var kontroversiel førte det med tiden til en fælles fransk 

samhørighed og forståelse for de sekulære værdier. Denne samhørighed er nu begyndt at dukke 

op i debatter i forbindelse med udvidelsen af EU, samt bekymringen over at flere og flere 

indvandrere, der bosætter sig i Frankrig, har en interkulturel og anderledes tilgang til religion og 

dermed også det franske sekulære samfund. Denne holdning til indvandrere, og især en fremtidig 

optagelse af Tyrkiet i EU, blandt franskmænd er interessant, idet Atatürk brugte den franske 

republikanske model som forbillede da Tyrkiet indførte sekularisme. Det vil, ifølge Anders Berg-

Sørensen, sige at ligesom Frankrig bygger også det tyrkiske samfund på tanken om at staten skal 

spille en aktiv rolle i forhold til at opretholde et religiøst neutralt offentligt rum. (Berg-Sørensen. 

2006: 57) Ud fra dette synspunkt har begge lande altså en ens samfundsopfattelse og dermed bør 

franskmændene ikke modsætte sig tyrkisk medlemskab. Problemet er dog, at det i dag kan 

diskuteres, hvorvidt Tyrkiet stadig i dag lever ud fra de sekulære værdier fra Atatürk, eller om 

landet har tillagt sig en mere islamisk samfundsforståelse, der dermed ikke længere er tilpasset 

den franske. Edward Said pointerer blandt andet at den eneste grund til at Tyrkiet endnu ikke kan 

kaldes en islamisk republik, skyldes at militæret holder et skarpt øje med den politiske udvikling. 

(Rahimpour. 3. april 2011)Derudover tilføjer Tina Magaard at det er vigtigt også at pointere, at den 

tyrkiske definition af sekularisme ikke stemmer helt overens med den europæiske. Hun påpeger 

således at man i Tyrkiet ikke adskiller stat og kirke på samme måde som det er tilfældet i Frankrig, 

men derimod sammenkobler dem således at også offentlige institutioner er med til at fortolke 

religion. (Magaard (a). 5. oktober 2005) Det betyder blandt andet at det tyrkiske svar på 

kirkeministeriet, i langt højere grad end vi er vant til i Europa, er med til at påvirke den tyrkiske 

befolkning. Foruden religionsundervisning i skolen er det også et statsstyret kontor, der står for 

den ugentlige fredagsbøn. (Magaard (a). 5. oktober 2005). Ifølge Ralf Pittelkow er dette netop 

bevis på at Tyrkiet, som et muslimsk land, ikke kan lade sig reformere som Frankrig gjorde det, og 

han tilføjer dermed at (...)"Islam er den sidste af de store religioner der gør krav på at foreskrive 

hvordan samfundet bør indrettes. Politik og religion holdes ikke adskilt" (Pittelkow (a). 2006: 38) 

Forskellen på den franske og tyrkiske fortolkning af sekularisme skyldes ikke mindst at Tyrkiet, i 

modsætning til Frankrig, ikke har gennemgået en historisk overgang til det sekulære samfund, 

men i stedet har set sekulariseringens indførelse som et resultat af den europæisering Atatürk var 

ansvarlig for. Af samme grund er Tina Magaard af den overbevisning at den anderledes tyrkiske 
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fortolkning af sekularisme, kan være grundlag for blandt andet den franske skepsis (...)"hvis EU-

borgerne får at vide at Tyrkiet er et sekulært land, uden at blive oplyst om den tyrkiske 

sekularismes specificitet, så risikerer man at fremkalde en forståelig frustration over at være 

blevet ført bag lyset" (Magaard (b). 1. januar 2001)  

6.3 Frankrigs integration af muslimer 

Udover den anderledes fortolkning af sekularisme, skal den franske modstand mod et eventuelt 

tyrkisk medlemskab af EU i høj grad ses som en konsekvens af at landet i de seneste år har oplevet 

en stigende modvilje i befolkningen mod især landets muslimske indvandregrupper. Med mellem 

4 og 5 millioner muslimer bosiddende i landet er Frankrig blandt de EU-lande, der har det største 

muslimske mindretal. Som en sekulær stat har Frankrig fulgt den republikanske integrationsmodel, 

der også kaldes den "assimilerende model", til at gøre de muslimske indvandrere til en del af det 

franske samfund. Tanken bag denne er, at franskmændene forventer assimilering af de 

indvandrere der kommer til landet. Som et resultat af Den Franske Revolution, der endte med 

adskillelse af stat og kirke, er du sikret frihed, lighed og broderskab uanset farve, køn, religion eller 

social baggrund, hvis du tager del i det franske samfund og er indforstået med at fralægge dig din 

religiøse overbevisning i det offentlige rum. Dette spiller godt i tråd med tanken om, at Frankrig er 

en borgernation, men den franske model har i de seneste år også vist sig ikke at være helt 

ufejlbarlig. Problemet for Frankrig, ifølge Christophe Bertossi, er at den franske ideologi ikke 

længere kan tilpasses virkeligheden.  

I 2005 kulminerede utilfredsheden med det franske samfund blandt grupper af unge muslimer i et 

oprør, der bredte sig fra de Parisiske forstæder til de største byer i Frankrig. De unge indvandrere 

der var på gaden i 2005, var en del af de unge muslimer som opponerer mod den franske 

samfundsmodel, og deres utilfredshed kan i nogle sammenhænge tolkes som det sammenstød 

mellem civilisationer Huntington har forudset ville komme mellem Vesten og Islam. Det hænger 

også godt sammen med hans tanke om at en sådan hændelse vil være af kulturel, frem for 

økonomisk karakter. 

Problemet for de unge er, at de i modsætning til mange af de indvandrere der ankom til Europa i 

1960'erne som importeret arbejdskraft, ikke har tilpasset sig de franske sekulære værdier og 

normer. Afvisningen af de franske værdier skal ifølge Christophe Bertossi ses som et tegn på, at 



41 

 

mange indvandrere stadig har en svag national fransk identitet, samt at der kommer flere 

muslimer der stiller krav til samfundet. (Bertossi. 2007: 3) Utilfredsheden blandt de unge franske 

muslimer er også bevis på at Fukuyama ikke har ret, når han påstår at indvandrere ønsker og 

dermed uden videre tillægger sig de vestlige liberale værdier.  

6.4 Franskmændenes argumenter mod Tyrkisk EU-medlemskab 

Der er adskillige grunde til at Frankrig ikke ønsker at have Tyrkiet med i EU. Først og fremmest er 

der et kulturelt aspekt, der blandt andet kommer til udtryk i den højredrejning fransk politik har 

taget i senere år. Til trods for at både Fukuyama og Huntington nævner Tyrkiet som eksempel på 

et muslimsk land, der har forenet Islam med vestlige værdier, samt at de tyrkiske politikere har 

bestræbt sig på at gøre landet mere vestligt siden det fik status som kandidatland, er de franske 

politikere stadig svære at overbevise. Dette skyldes ikke mindst at flere europæiske lande, 

deriblandt Frankrig, i de senere år har oplevet en politisk holdningsændring blandt vælgerne, der 

føler sig marginaliseret af den usikkerhed der hersker omkring EU og de nationale forandringer. 

Denne politiske holdningsændring i befolkningen har smittet af på de franske politikere, der efter 

det seneste præsidentskifte har været nødsaget til at nedtone deres retorik omkring EU og ikke 

mindst optagelsen af Tyrkiet i EU-samarbejdet. 

En artikel i The Economist fra 2004 beretter, at der til trods for daværende præsident Jacques 

Chiracs positive udmeldinger til Tyrkiet, var stor skepsis blandt befolkningen og blandt de 

resterende franske partier. Artiklen nævner blandt andet at mange franskmænd dengang mente, 

at Tyrkiet er for stort, for fattigt og vigtigst af alt muslimsk. (The Unwelcome Guests. 2004) Denne 

frygt for Islam og muslimer skal mest af alt ses som en konsekvens af de problemer Frankrig selv 

har haft med "utilpassede" unge indvandrere i de senere år. Afbrændingerne af biler i 2005, samt 

den stigende islamisme, er bevis på at også den franske integrationsmodel finder det svært at 

forene den store gruppe af unge muslimer med de sekulære franske værdier. Dermed kan 

Huntingtons tese om at globaliseringen og den stigende vestlige indflydelse på muslimske lande og 

grupper vil føre til konflikt, især tilpasses det der sker i Frankrig.  

Foruden den franske usikkerhed med integrationen af muslimer, er begrundelsen for den franske 

skepsis overfor Tyrkiet også et resultat af de ændringer der er sket i fransk politik. Som tidligere 

nævnt var Jacques Chirac i store dele af sin periode som præsident fra 1995-2007 positiv overfor 
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et tyrkisk EU-medlemskab. I 2005 nævner han i en tale, at (...)"the European project is 

demonstrably, by its very nature, a cultural undertaking. It is indeed, first and foremost, a 

commitment by a highly diverse group of people and nations to share a common ideal of 

civilization (...)". (Pedersen. 2008: 211) Dermed holder Chirac mulighederne åbne for tyrkisk 

medlemskab idet at det, til trods for at landet kulturelt skiller sig ud fra de resterende 

medlemslande, blot kræver at man deler de samme idealer. På den måde beviser han også, at han 

tror på den tankegang, som især Fukuyama påpeger - nemlig at det vestlige liberale demokrati 

først og fremmest hviler på tankerne fra Oplysningstiden. 

Den åbenhed Chirac viste i store dele af sin regeringsperiode over for Tyrkiet, havde han dog 

modificeret i 2005. Som et resultat af at den franske befolknings modstand mod Tyrkiets 

forhandlinger med EU var vokset fra ca. 62 % i 2001 til 68 % i slutningen af 2005, besluttede Chirac 

i 2004 med ordene (...)"French citizens are to have a say " at den franske befolkning skal høres hvis 

optagelsen af Tyrkiet i EU bliver en realitet. (Kirk. 4. oktober 2004) Udtalelsen er starten på en 

hårdere linje som Chirac fører over for Tyrkiet. Til trods for at han ikke vil blokere for tyrkisk EU-

medlemskab udtaler han i 2005, umiddelbart efter at Tyrkiet har underskrevet handelsaftalen, 

også kaldet Ankara-protokollen, at landet stadig ikke ønsker at anerkende Cypern at (...)"this 

declaration poses political and legal problems and that it is not in the spirit expected of a 

candidate to the union". (Harding (a). 27. august 2005) Ved at ændre den politiske holdning over 

for Tyrkiet, viser Chirac at han giver efter for de franske vælgeres holdning, men han er dog langt 

fra den eneste franske politiker der har udtrykt sig kritisk i debatten om Tyrkiet og EU. 

Inden Chirac ændrede mening var de franske politikere også skeptiske overfor Tyrkiet. I 2002 

udtalte Valery d'Estaing at en eventuel optagelse af Tyrkiet i EU vil ødelægge det europæiske 

samarbejde (...)"In my opinion, it would be the end of Europe". Hans begrundelse for denne 

udtalelse er, at størstedelen af den tyrkiske befolkning lever uden for Europa og at landet ikke er 

europæisk. (Turkey entry would destroy EU. 2002) Ved at sætte spørgsmålstegn ved om Tyrkiet 

kulturelt, politisk og historisk er foreneligt med det resterende EU, ser nogle franske politikere 

stadig bort fra de kriterier EU har været med til at stille, som f.eks. at Tyrkiet skal leve op til 

Københavnerkriterierne. 
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Af andre begrundelser for at underkende et tyrkisk EU-medlemskab er også franskmændenes frygt 

for det europæiske samarbejdes fremtid. Som foregangsland har Frankrig altid været tilhænger af 

et tæt supranationalt samarbejde, der også i høj grad bygger på fransk forbillede. Den seneste tid 

har EU dog oplevet en stigende modstand blandt flere EU-lande, deriblandt Frankrig. Med den 

faldende støtte blandt befolkningen frygter flere, at optagelsen af Tyrkiet vil betyde at det 

europæiske samarbejde vil fortsætte i en negativ retning. (The Unwelcome Guests. 2004) 

Den stigende utilfredshed med det europæiske samarbejde kommer også til udtryk, da Frankrig i 

2005 skal stemme om den Europæiske Forfatningstraktat. Til trods for at det sandsynligvis var 

meget få af de franske vælgere der reelt forkastede traktaten på grund af Tyrkiet, var religion og 

Europas kulturelle baggrund stadig blandt hovedemnerne i debatten op til afstemningen. Det var 

især spørgsmålet om hvorvidt kristendommen skulle indskrives i den europæiske 

forfatningskontrakt eller ej, der lå til grund for den store uenighed. For mange vesteuropæiske 

lande var indskrivningen af kristendommen i præamblet en indikation af Europas historiske arv, og 

for nogle også en oplagt mulighed til at lægge afstand til Islam. Frankrigs rolle i debatten var 

tosidet. På den ene side var en af hovedmændene bag Forfatningen og fortaler for et kristent 

afsnit, den tidligere franske præsident Valéry d'Estaing, mens det resterende Frankrig enten 

forholdt sig skeptiske eller direkte opponerede mod et sådan afsnit, idet det strider mod de 

franske sekulære værdier. (Holm. 2006: 33) Internt i Frankrig blev debatten om præamblet 

desuden gjort til et politisk spørgsmål om hvorvidt man var tilhænger af Tyrkiet som medlem af EU 

eller ej. Hvad enten man var for eller imod Tyrkiet, eller forfatningen, så endte valget med at godt 

54,6 % af franskmændene stemte nej til traktaten, hvilket var et stort nederlag til Chirac, samt til 

de der så det som et skridt i retningen mod en tættere føderation. (Fransk nej til 

forfatningstraktaten. 2006) 

I 2007 viser den franske befolkning, at de er klar til en regering der fører en mere hårdfør politik 

overfor de franske muslimer og indvandrere. Valget falder på lederen af det konservative parti, 

UMP, Nicolas Sarkozy, der allerede inden han overtager præsidentposten fra Jacques Chirac, er 

imod et tyrkisk EU-medlemskab. Kort tid efter han er blevet valgt til præsident, udtaler Sarkozy 

under et besøg i Tyrkiet at: "I do not think that Turkey has a place in Europe" (Kuebler. 2011) 

Dermed ser Sarkozy ikke bare bort fra Tyrkiets status som kandidatland, han risikerer også at 
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skabe problemer blandt de mange bosiddende muslimer i Frankrig. Ved at modsætte sig tyrkisk 

EU-medlemskab, har Sarkozy formået at spørgsmålet til en diskussion om verdslighedsloven og 

Islams forenelighed med franske værdier. Han sender således en indirekte besked om, at muslimer 

kun har en plads i det europæiske samarbejde hvis de assimilerer og tilpasser sig de vestlige 

værdier. 

Af netop denne grund foreslog Sarkozy også i 2009 et alternativ til et tyrkisk EU-medlemskab. 

Under et møde med Angela Merkel sagde han:  

"Vi bør ikke føre flere indholdsløse forhandlinger med Tyrkiet. I stedet bør vi i fællesskab tænke 

over, hvordan vi skaber et stort økonomisk of folkeligt partnerskab, som vi også kan foreslå til 

Rusland." (Nielsen. 11. maj 2009) 

Udtalelsen af Sarkozy gør ham til en af de første politikere, der åbent har taget direkte afstand til 

tyrkisk medlemskab, til trods for at der officielt stadig er forhandlinger i gang.  

Forholdet til Tyrkiet ville yderligere have været sat på prøve i 2011-12 hvis Frankrig havde 

vedtaget loven, der gør det ulovligt og strafbart at benægte at det Osmanniske Riges massedrab 

på armeniere i 1915-1920 kan kvalificeres som folkemord. (Larsen. 2011) Loven blev oprindeligt 

allerede taget op i 2005 under Chirac, der dog ikke støttede forslaget, og blev igen fremsat af 

Sarkozy og hans parti, UMP, i 2012. Her blev forslaget vedtaget med flertal i både den franske 

nationalforsamling samt i senatet. Efter diplomatisk pres fra Tyrkiet besluttede forfatningsrådet 

dog at forkaste loven i Februar, med den begrundelse at den ifølge domstolen strider mod den 

franske forfatning og ytringsfriheden. (Fransk lov om armensk folkedrab er ugyldig. 29. februar 

2012) Umiddelbart efter afvisningen forsikrede Sarkozy at han ville udforme en ny lov og hans 

efterfølger Hollande har ligeledes bekræftet at han ønsker en ny lov, der kriminaliserer 

benægtelse af folkemordet. Hans udtalelse kommer til trods for at det vil lægge fornyet pres på 

forholdet til Tyrkiet. (Hollande pushes new law to criminalise denial of Armenian genocide. 7. juli 

1012) 

Sarkozy benyttede også debatten omkring Tyrkiets EU-medlemskab under præsidentvalgkampen i 

2012 i et mislykket forsøg på at vinde stemmer fra den yderste højrefløj. Hans argumenter om at 

trække Frankrig ud af Schengen i håb om at lukke grænserne for indvandring, var dog ikke nok til 
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at vinde kampen, som i stedet gik til den socialistiske kandidat Francois Hollande. Idet Hollande i 

særdeleshed har centraliseret sin kampagne på ordene om at genetablere Frankrig som det 

førende land i EU, har han endnu ikke givet udtryk for hvilken linje han vil holde i forbindelse med 

et Tyrkisk EU-medlemskab. Det eneste han har udtalt er således at (...)" negotiations are in process 

but a number of pre-conditions have come up showing that Turkey will not become EU’s member 

for at least first five years". (Hollande also says "no" to Turkey's membership to the EU. 13. april 

2012) Dermed viser Hollande for det første, at det fortsat er de fastsatte krav om 

menneskerettigheder og demokrati der er gældende. For det andet viser udtalelsen, at Hollande, 

indtil videre, holder samme tone over for Tyrkiet som både Chirac og Sarkozy gjorde.  

Problemet med den franske politik er ifølge Fukuyama ikke kun politisk. Ved at modsætte sig 

tyrkisk medlemskab risikerer Frankrig at skabe en stærkere barriere mellem muslimer og 

franskmænd, således at der opstår en følelse af et "dem" og et "os" i befolkningen, hvor 

franskmænd på den ene side ser muslimer som en trussel mod det sekulære samfund, mens 

muslimer på den anden side føler at de ikke bliver accepteret. Dette er et synspunkt Huntington 

deler idet han siger, at når mennesker (...)"definerer deres identitet i etniske og religiøse termer, 

vil de sandsynligvis opfatte, at der eksisterer en "os" og "dem"-relation mellem dem selv og 

mennesker, der har en anden etnicitet eller religion." (Huntington. 2006: 25) Dermed kan man 

argumentere for, at det er oplagt at der opstår et sammenstød mellem muslimer og franskmænd 

når der fokuseres så meget på den islamiske baggrund.  

Problemerne i Frankrig kan ifølge Ralf Pittelkow ydermere uddybes med, at der mangler en følelse 

af samhørighed mellem indvandrere og franskmænd omkring de basale grundværdier. Uden disse 

kan det multikulturelle samfund ikke opretholdes. (Pittelkow (b) 2004: 105) Der er da også meget 

der tyder på, at det multikulturelle samfund i Europa, og således også i Frankrig, er på vej væk. 

Under en TV optræden i 2011, fulgte Sarkozy i sine britiske og tysker kollegers fodspor og 

erklærede at multikulturalismen i Frankrig er forfejlet og at man i stedet bør fokusere på en fransk 

identitet (...)" We have been too concerned about the identity of the person who was arriving and 

not enough about the identity of the country that was receiving him" (Sarkozy declares 

multiculturalism "a failure". 2011) Dermed har den, nu daværende, franske præsident gjort op 

med de kulturelle forskelle der måtte være mellem muslimer og de resterende franskmænd.  
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De europæiske politikeres afstandtagen fra multikulturalismen skal ifølge Thomas Pedersen ses 

som en naturlig reaktion på den påvirkning de islamiske kræfter har i de europæiske lande. Til 

trods for at franskmændenes modstand mod et tyrkisk EU-medlemskab også kan virke 

modstridende med multikulturalismen så argumenterer han for, at det kan virke ødelæggende på 

det samlede samfunds velbefindende, hvis man fokuserer for meget på minoriteterne. (Pedersen. 

2008: 179) Til dette supplerer Tina Magaard at multikulturalismen i Frankrig netop har medvirket, 

at man har tilgodeset en gruppe af minoriteter til fordel for de kollektive krav. Dette har så 

bevirket, at  den franske befolkning i stigende grad anser multikulturalismen som en trussel mod 

sekularismen og de har dermed påvirket de franske politikere til at reagere på dette. 

(Multikulturalisme og sekularisme. 2007: 72) 

Huntington bryder sig heller ikke om multikulturalisme, som han kalder et direkte angreb på den 

vestlige civilisation. Grunden til denne holdning er, at Huntington anser det for noget uønsket og 

truende. Ifølge Huntington vil multikulturalismen, som europæiske nationer har stræbt efter, true 

den vestlige civilisation, idet der vil være flere grupper af især muslimer som ikke ønsker at 

integrere sig og i stedet holder fast i deres egne skikke og normer. (Huntington. 2006: 27) I den 

forbindelse anser Fukuyama heller ikke multikulturalisme for ønskværdigt i Vesten, da det betyder 

at integration ikke længere prioriteres. Denne udtalelse viser, at Fukuyama har ændret mening 

idet han ellers sagde i "Historiens afslutning og det sidste menneske" at multikulturalismen ville 

være den bedste løsning med henblik på at forene Islam og de vestlige værdier. Til gengæld mener 

Fukuyama stadig, at den franske integrationsmodel er den mest succesfulde, på trods af optøjerne 

i 2005. Han påpeger at ingen af de unge muslimer ønskede at afvise deres franske identitet, men 

at utilfredsheden snarere handlende om manglen på muligheder. (Fukuyama. 10. januar 2012 (b)) 

Dermed er han trods alt ikke enig med Huntington i, at den vestlige civilisation direkte er truet 

indefra på grund af multikulturalismen.  

6.5 Den franske befolknings skepticisme 

Som det kan ses har befolkningens skepsis omkring optagelsen af Tyrkiet i EU smittet af på de 

franske politikere. Den franske befolkning, der ellers altid har været positive omkring EU, har 

længe været splittet netop omkring dette spørgsmål. Ifølge undersøgelser lavet af Kommissionen 

viser tallene at franskmændenes holdning fra 2000 til 2008 er steget fra 56 % til 71 % imod tyrkisk 
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medlemskab, mens antallet af franskmænd der støtter Tyrkiet i EU også faldet fra 23 % til kun 19 

% i 2008. (Eurobarometer (b)) 

Franskmændenes skepsis kan på mange måder virke overraskende, idet Frankrig er en 

borgernation der bygger på åbenhed overfor nye borgere. Morten Kelstrup er dog ikke overrasket 

over den franske befolknings modstand mod Tyrkiet. Han siger således at (...)"Jeg tror, at der 

længe har været en grundlæggende tvivl hos befolkningerne i Europa, om Tyrkiet skulle optages. 

Nu, da spørgsmålet om Tyrkiets optagelse er blevet aktuelt, kommer tvivlen til udtryk som aktiv 

politisk modstand" (Hansen. 1. oktober 2005) Dette argument følges op af Ulla Holm som netop 

kalder franskmændenes nej til forfatningstraktaten som et tegn på befolkningens modvilje mod 

Tyrkiets indlemmelse i EU. Til trods for at Frankrig ellers altid har været anset for et af de mest EU-

positive lande pointerer Ulla Holm, at der ligeledes blandt franskmænd er en tendens til at de har 

mistet troen på det europæiske samarbejde. Dette skyldes ikke mindst alle udvidelserne som 

franskmændene anser for en svækkelse af det europæiske samarbejde og dermed også en 

svækkelse af Frankrig. (Hansen. 1. oktober 2005) Grænsekontrollen har da også spillet en stor rolle 

i den seneste debat under præsidentvalget i 2012. I takt med at franskmændenes tro på EU daler, 

har især Sarkozy forsøgt at vinde stemmer fra det radikale højre, mens Hollande har udtrykt at han 

er villig til at lytte til deres frustrationer. Begge kandidater har således givet efter for befolkningens 

skepsis. 

Grunden til at franskmændenes holdning får så stor betydning for Tyrkiet, skyldes naturligvis at 

det er befolkningen der i sidste ende bestemmer hvilke politikere der sidder ved magten. Ifølge 

Huntington er befolkningen i EU da også det fjerde kriterium der endnu ikke er opfyldt i forhold til 

optagelsen af Tyrkiet. Som tidligere nævnt forudsætter det fjerde kriterium at modtager-

civilisationen er positivt indstillet over for det nye medlem. Franskmændene har vist at de ikke er 

positive og meget få ønsker et tyrkisk medlemskab. Dermed kan Huntington muligvis have ret i, at 

der vil ske et sammenstød mellem den vestlige civilisation og islam i fremtiden. 

6.6 Delkonklusion 

De franske politikere befinder sig i en position, hvor de i stigende grad er nødt til at lytte til den 

franske befolknings skepsis over for det europæiske samarbejde. Chirac skiftede, under sit 

embede, fra at støtte Tyrkiet som EU-medlemsland til at overveje andre muligheder og både 
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Sarkozy og Hollande har ikke ændret på denne retorik. Ironisk nok er den tyrkiske republik bygget 

og inspireret af franske sekulære værdier, men på trods af dette hviler der stadig en manglende 

tro blandt franskmænd på, at Tyrkiet er i stand til at adskille religion og politik. 

Den franske skepticisme, både blandt politikere og i befolkningen, giver også udtryk for at der er 

skabt et billede af et "dem" og et "os" blandt europæere og muslimske indvandrere, som i sidste 

ende kan udvikle sig til det Huntington har kaldt et sammenstød mellem civilisationer. Dermed 

kunne man også godt argumentere for, at optagelsen af Tyrkiet i EU ville bidrage til at politikerne 

sender en klar besked til muslimer om, at EU er et samarbejde der giver plads til kulturelle og 

religiøse forskelligheder, såfremt man er indforstået med at acceptere og respektere de sekulære 

og demokratiske vestlige værdier der er formuleret i Københavnerkriterierne. Respekten for 

demokratiet, menneskerettighederne og beskyttelse af minoriteter er blandt de værdier som ikke 

bare i det franske samfund, men også EU hviler på. 
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Kapitel 7: Tyskland - den nye politiske kæmpe i EU 

7.0 Introduktion 

Tyskland er både det største og mest folkerige land i EU, men udenrigspolitisk var det ikke før 

Angela Merkel kom til magten at landet virkelig formåede at sætte sit præg på det europæiske 

samarbejde. Ligesom Frankrig, har også Tyskland været med i EU samarbejdet fra dengang det hed 

Kul- og Stålfællesskabet. Tysklands rolle var dengang præget af at landet igen havde en chance for 

at komme ind i det internationale samarbejde efter 2. verdenskrig. Samtidig skulle det fælles 

samarbejde være medvirkende til, at afbalancere det dårlige forhold til Frankrig. 

(www.denstoredanske.dk) 

Politisk og borgermæssigt har krigen også sat sit præg på tyskerne, og det er således først inden 

for de sidste årtier at Tyskland er begyndt at komme med sine egne planer og ideer 

udenrigspolitisk. Dette skete første gang under Schröder og er i særdeleshed blevet udviklet efter 

Angela Merkel har overtaget kanslerposten. Som et resultat af den nye politik i Tyskland er der 

også sket en ændring i den tyske befolknings holdning, der ikke mindst skyldes Merkels syn på EU 

udvidelser. I modsætning til sin forgænger er Merkel ikke interesseret i at give Tyrkiet fuldt 

medlemskab af EU, og således har hun i kraft af Tysklands indflydelse i EU været medvirkende til 

holde Tyrkiet på afstand. (Merkel as a world star. 16. november 2006) 

7.1 Tyrkerne i Tyskland  

Tyskland er uden sammenligning det land i EU der har det største antal tyrkiske indvandrere. 

Omkring 3 millioner tyrkere er bosat i Tyskland, hvoraf kun cirka en tredjedel har tysk 

statsborgerskab. Dette skyldes i særdeleshed at Tyskland er defineret som en kulturnation, der 

fordeler statsborgerskab ud fra princippet om "Jus Sanguinis". Dette betyder blandt andet at 

tyskerne generelt har haft et stærkt forhold til kultur, sprog og afstamning. På grund af nazismen 

blev den tyske nationsopfattelse revurderet efter krigen, men spørgsmålet om statsborgerskab 

vedblev at handle om afstamning. (Herslund, M. eds. 2011: 96) For tyrkiske indvandrere betyder 

dette at statsborgerskab, til børn født i Tyskland, tidligere kun kunne tildeles hvis forældrene eller 

andre familiemedlemmer også har været tyske statsborgere. Som følge af at mange, især tyrkiske 

indvandrere, dermed ikke kunne blive tyske statsborgere, valgte den tyske regering at lempe på 
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reglerne i 1999, således at det fremover kun krævedes at man havde været bosat i Tyskland i 8 år 

før man blev statsborger. (Germany unveils citizenship reforms. 13. januar 1999) Ifølge Thomas 

Pedersen er dette dog ikke ensbetydende med, at immigranter dermed bliver accepteret som en 

del af det tyske samfund. Han gør netop opmærksom på, at der stadig laves forskelsbehandling på 

immigranter fra f. eks, Tyrkiet og de der har tysk afstamning. (Pedersen. 2008: 74) 

Forventningerne ved lovændringen var, at de tyrkiske indvandrere dermed ville integrere sig bedre 

i det tyske samfund, idet den manglende integration har været et vigtigt politisk debatområde. De 

første tyrkiske indvandrere kom til Tyskland i begyndelsen af 60'erne som gæstearbejdere og som 

resultat af den blomstrende tyske økonomi. De var en del af en tysk/tyrkisk aftale, der skulle 

forsyne Tyskland med midlertidig arbejdskraft til ufaglærte jobs, men grundet den politiske 

situation i Tyrkiet, samt protester fra de tyske virksomheder, valgte et stort antal af tyrkere i 

stedet at bosætte sig fast i landet med deres familier. (Bartsch et al. 9. juli 2010)  

Til trods for at tyrkere dermed har været bosat i Tyskland i flere generationer, viser en rapport 

udarbejdet af 'Berlin-instituttet for Befolkning og Udvikling' fra 2009 at tyrkere stadig er blandt de 

indvandrere der klarer sig dårligst i det tyske samfund. Ifølge rapporten er tyrkere de dårligst 

uddannede, dårligst betalte og den gruppe af immigranter der har udviklet de dårligste 

tyskkundskaber. (Elger et al. 26. januar 2009) Det er da også særligt de manglende 

sprogfærdigheder, der gør at tyrkere i flere generationer ikke bliver ordentligt integreret. Det 

kunne også skyldes at Tyskland, i modsætning til Frankrig, ikke har tradition for at forlange samme 

indsats, i forhold til assimilering, af de indvandrere der kommer til landet. Det er for eksempel 

muligt for tyrkiske indvandrere der går i skole både at blive undervist i tysk, såvel som i deres 

modersmål. (Bartsch et al. 9. juli 2010)  

Rapporten pointerer også, at mange tyrkiske familier vælger at bosætte sig i ghettoer og dermed 

ikke formår at interagere med tyskere. Dette synspunkt bakkes op af Esra Lagro der mener, at den 

manglende kontakt til andre tyskere har medført ringe integration blandt tyrkiske indvandrere, 

hvilket i sidste ende også er medvirkende til at skabe et negativt syn blandt tyskere på hvorvidt 

Tyrkiet skal med i EU. (Lagro. 2007) . Hendes synspunkt deles af Bassam Tibi, der mener at kilden 

til integrationsproblemet er at mange tyrkiske indvandrere, der kommer til Tyskland, stammer fra 

trange kår uden et perspektiv af hvordan det er at leve i vestlige samfund. De tyrkiske indvandrere 
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er ofte dårligt uddannede og derudover har de ikke gennemgået de sekulære og vestlige 

demokratiseringsprocesser som tyrkere fra de store byer har gennemlevet, hvilket gør 

kulturforskellen til Tyskland større. (Tibi. 2006: 212) Dette bakkes op af Fukuyama, der i et essay 

fra 2007 citerer den franske forsker Olivier Roy, der siger at den dårlige integration er et resultat 

af, at indvandrere ikke formår at skabe en bro mellem deres muslimske identitet og de vestlige 

samfund. Han siger således at "one’s identity as a Muslim is no longer supported by the outside 

society; indeed, there is strong pressure to conform to the west’s prevailing cultural norms" 

(Fukuyama. 2007 (c)) Den manglende evne, blandt muslimske indvandrere, til at forbinde deres 

religiøse identitet med den vestlige, kan dermed forklare ikke bare hvorfor Frankrig har haft 

problemer med rebelske indvandrere, men også hvorfor Tyskland ikke har formået at assimilere 

især de tyrkiske indvandrere. En tilgang også Huntington bruger når han siger, at Islam er den 

altoverskyggende grund til, at et flertal af muslimer differentierer sig fra europæere. På trods af, at 

de tyrkiske indvandrere er vant til en sekulær stat, mener Huntington ikke at muslimer er i stand til 

at bygge bro til det vesteuropæiske samfund, hvilket dermed fører til den dårlige integration 

Tyskland har oplevet. 

Fukuyama pointerer desuden, at den dårlige integration af tyrkere i Tyskland også skyldes det 

tyske samfunds opbygning (...)"Part of the failure of integration comes from the side of the 

German society as well". (Fukuyama (b). 10. januar 2012) Denne holdning deles af Bassam Tibi, 

som pointerer at det er Tysklands tendens til at agere som en kulturnation, der betyder at især de 

muslimske indvandrere ikke bliver velintegrerede. (Tibi. 2006: 212) Fukuyamas kommentar til 

integrationen skyldes især, at han anser de europæiske multikulturelle samfund for at fejle - et 

synspunkt som Angela Merkel i de senere år har taget op flere gange i forbindelse med debatten 

om integration. 

7.2 Tyskeres holdning til Tyrkiets EU-medlemskab 

Ligesom deres franske kollegaer, har de tyske politikere de seneste år ændret holdning i forhold til 

udvidelsen af EU. Udsigten til et tyrkisk EU-medlemskab har gjort de tyske vælgere bekymrede for 

hvorvidt det vil betyde større indvandring, og deres usikkerhed har dermed smittet af på de tyske 

politikere, som i stigende grad har taget afstand fra de løfter EU hidtil har givet Tyrkiet. Samtidig 

hænger holdningen til Tyrkiet i lige så høj grad sammen med frygten for, at Tysklands rolle som 



52 

 

EU's største økonomi og dermed også dets indflydelse, vil blive svækket hvis Tyrkiet bliver 

medlem. 

Helmut Kohl lagde i sin embedsperiode ud med, at lægge afstand til Tyrkiets EU ambitioner. I 1997 

skiftede han imidlertid mening, idet han under et møde med den tyrkiske ministerpræsident 

udtalte, at Tyrkiet kun kan opnå medlemskab på et senere tidspunkt. (Schäffer. 30. september 

1997)  Efter Kohl fulgte Gerhard Schröder som ligeledes talte i positive vendinger om et tyrkisk 

medlemskab indtil han blev erstattet af Merkel i 2005, som igen ændrede den tyske holdning til 

Tyrkiet. På trods af at argumenterne ikke omhandlede landets muslimske befolkning, men snarere 

størrelsen og den kulturelle forskellighed, var især Kohl medvirkende til at Huntingtons debat om 

et civilisationssammenstød mellem muslimer og vesten igen blussede op. De forskellige holdninger 

til blandt andet Tyrkiet, samt til immigrationsspørgsmålet i Tyskland, er efter Thomas Pedersens 

mening et resultat af at europæisk politik er blevet kulturblind. Forklaringen på det i forbindelse 

med Tyskland, er at socialdemokrater som Schröder og konservative liberalister som Merkel ikke 

kan enes om retningen af de politiske strømninger, eksempelvis i forhold til accepten af det 

multikulturelle samfund i Tyskland. 

Da Gerhard Schröder i 1998 overtager magten efter Kohl er han heller ikke udpræget tilhænger af 

et tyrkisk EU-medlemskab. Ligesom sin forgænger ændrer han dog mening i 2001 efter 

terrorangrebet i New York. I stedet for at se Tyrkiets medlemskab som en trussel, kunne Schröder 

nu bruge Tyrkiets mulige EU-medlemskab som et forsvar mod den islamiske verden og terrorisme. 

Han udtalte derfor i 2004, at (...)"If we succeed in integrating an Islamic country, this would 

tremendously increase our security". (The unwelcome guests. 2004) Schröders tanker vedrørende 

Tyrkiet blev delt af udenrigsminister Joschka Fischer, der i 2002 udtalte at "en udvidelse af EU i 

retning af Ankara er meget, meget åben" (Tysk kursændring over for Tyrkiet kritiseres af 

opposition. 3. november 2002) I 2004 var Fishcers udmeldinger ligeledes positive, idet han anså 

forhandlingerne med Tyrkiet for meget positive, såfremt landet fortsat arbejdede på at løse 

konflikten med Grækenland der omhandler Cypern. Samtidig indikerede Fischer til BBC, at et 

tyrkisk medlemskab vil være strategisk klogt af EU, eftersom et islamisk land, der bygger på fælles 

sekulære vestlige værdier, vil være uundværligt i kampen mod terror. (Turkey EU entry as big as 

'D-Day'. 20. oktober 2004) Både Schröder og Fischers argumentation bunder i, at begge anser et 
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tyrkisk medlemskab for et middel til at skabe stabilitet og sikkerhed mellem EU og Mellemøsten. 

Dermed er deres begrundelser for at indlemme Tyrkiet i EU, ud fra et sikkerhedsmæssigt 

perspektiv, i tråd med Huntingtons tanke om at Tyrkiet er en splittet nation. Det kan i særdeleshed 

relateres til den politiske splittelse i landet der omhandler hvorvidt Tyrkiet skal være medlem af 

EU eller trække i en mere islamisk retning, hvilket Schröder også gør opmærksom på i 

ovenstående citat.  

På trods af støtten fra Fischer var Schröder i slutningen af sin embedsperiode i 2004 imidlertid 

under betydeligt pres fra flere forskellige kanter, både politisk og i befolkningen. Blandt de største 

kritikere af Schröder og Fischers udmeldinger var det konservative parti, ledet af Angela Merkel, 

som tydeligt  viste at de ikke var enige i den positive retorik over for Tyrkiet. Som alternativ til 

egentligt medlemskab, foreslog partiet dengang at EU i stedet skulle foreslå Tyrkiet et privilegeret 

samarbejde. (Schröder presser på for reformer i Ankara. 4. maj 2005) Den kritiske holdning til 

Tyrkiets fremtid i EU var også på programmet da Angela Merkel gik til valgkamp i 2005 mod 

Schröder. Meningsmålinger fra både 2004 og 2005 viser tydeligt, at den tyske befolkning i langt 

højere grad er på Merkels side, hvad angår synet på Tyrkiet. Således sagde 62 % af tyskerne i 2004 

at de direkte var imod tyrkisk EU-medlemskab mens kun 33 % var positive overfor tanken. I 2005 

var disse tal steget yderligere til 74 % imod og kun 21 % for. (Harding (b). 2004)  

I 2005 opfordrede Merkel igen EU til at genoverveje Tyrkiets EU medlemskab. Hun understregede i 

et brev til sine europæiske kollegaer at det er i både EUs og Tyrkiets interesse at bevare et tæt 

samarbejde, men fastsatte også, at et egentligt tyrkisk medlemskab ville (...)"overbebyrde EU 

politisk, økonomisk og socialt samt true den europæiske integration." (Linde. 26. August 2005) 

Begrundelserne for Merkels udmelding henviser til at et stort antal tyskere på det givne tidspunkt 

gav udtryk for, at de var enige i hendes synspunkt. I samme brev gjorde hun det desuden klart at 

et medlemskab ikke kunne komme på tale, så længe landet ikke anerkender Cypern, som har 

været et af omdrejningspunkterne for EU vedrørende optagelsen af Tyrkiet. 

Tyrkiets tvister med Cypern var også i fokus i 2011 da Angela Merkel besøgte Cypern og i den 

sammenhæng udtalte, at det var op til Tyrkiet at tage det næste skridt i forbindelse med en 

forening. (Merkel visits Cyprus, urges Turkey to resolve conflict. 16. januar 2011) Samme år truede 

den tyrkiske premiereminister Erdogan med at fryse forbindelserne til EU, hvis Cypern som 
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planlagt overtager formandskabet efter Danmark i juli 2012. I Tyskland reagerede flere politikere 

med forbindelse til Angela Merkels parti, ved at hævde at dette var bevis på at Tyrkiet ikke bør 

optages i EU. Således var udmeldingen fra Stefan Müller meget klar med ordene "they can never 

be an equal partner in the EU". (German Conservatives welcome Turkey's EU threats. 20. juli 2012) 

Angela Merkel har siden hun kom til magten ikke lagt skjul på, at hun foretrækker et privilegeret 

partnerskab, frem from reelt medlemskab til Tyrkiet. Da Merkel satte spørgsmålstegn ved om EU 

kan fungere med Tyrkiet som medlem, i kraft af landet størrelse, religion og anderledes kultur, 

blev hendes argument kritiseret af både hendes politiske modstandere, men også af folk fra 

hendes egen regering. På trods af at det kunne skabe splid mellem hans parti, FDP, og Merkels 

regeringsparti, CDU, udtalte daværende udenrigsminister Guido Westerwelle i 2010 at Tyrkiet vi 

kunne fungere som bindeled mellem EU og den islamiske verden. Hans syn deles desuden af 

forhenværende udenrigsminister Joschka Fischer, der i en artikel i The Guardian udtalte at den 

tyske kanslers kurs mod Tyrkiet er uheldig, idet han også anser det tyrkiske medlemskab for en 

chance til sikre sig mod øst "Turkey is situated in a highly sensitive geopolitical location, 

particularly where Europe's security is concerned". (Fischer. 1. juli 2010) Ud fra et 

sikkerhedsmæssigt synspunkt argumenterede Fischer også for, at et tyrkisk medlemskab ville 

resultere i at Tyrkiet i fremtiden forpligter sig til EU frem for Mellemøsten. I forlængelse af disse 

argumenter siger Thomas Pedersen, at tanken om at nægte Tyrkiet EU-medlemskab vil være imod 

de multikulturelle principper, som ligesom i Storbritannien også har spillet en rolle i det tyske 

samfund. Han understreger dog samtidig, at der ikke er nogen garanti for at Tyrkiet vil fortsætte 

med at reformere de politiske aspekter, hvis landet en dag bliver medlem af EU. (Pedersen. 2006: 

178) Pedersens tvivl skyldes ikke mindst, at den tyrkiske elite i stigende grad har vendt EU ryggen, 

til fordel for en række arabiske lande.  

Foruden de politiske begrundelser, skal Merkels modstand mod Tyrkiet også ses som en 

konsekvens af, at vælgerne er blevet mere kritiske. I 2005 blev hun, som tidligere nævnt, valgt til 

fordel for Schröder fordi hun formåede at lytte til vælgernes holdning til Tyrkiet.  

I 2010 henvendte Merkel sig i en tale til en gruppe af unge medlemmer af sit parti med ordene:  
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" the approach [to build] a multicultural [society] and to live side-by-side and to  enjoy each 

other... has failed, utterly failed." (Merkel says German mulitcultural society has failed. 17. oktober 

2010) 

På trods af at Tyskland ikke officielt har ført en multikulturel politik i stil med Storbritannien, har 

landet alligevel forsøgt at leve efter et koncept der giver plads til, at indvandrere kan opretholde 

en anden identitet end tysk. Når Merkel nu har bekendtgjort, at multikulturalismen er fejlet er det, 

ifølge Fukuyama, fordi Vesten har opfattet multikulturalismen som et middel til sameksistens, 

frem for en midlertidig løsning, der skal bidrage til integrationen. Han tilføjer at europæere 

desuden begår den fejl at fremmedgøre indvandrere inden de når at integrere sig "Many 

Europeans express scepticism about whether Muslim immigrants want to integrate, yet those who 

do want to are not always eagerly welcomed, even if they have acquired the language and cultural 

knowledge of the host society." (Fukuyama. 2007 (c)) 

Integrationsproblemerne af især tyrkiske indvandrere i Tyskland er ifølge Fukuyama altså ikke 

nødvendigvis manglende vilje, men også et resultat af at vestlige samfund har haft en tendens til 

ikke at åbne sig tilstrækkeligt. Da Merkel i 2010 sagde at integrationen af tyrkiske indvandrere var 

slået fejl på grund af multikulturalismen, svarede Fukuyama i den forbindelse, at man ikke kan give 

de tyrkiske indvandrere hele skylden for den dårlige integration. I stedet siger han, at den tyske 

stat ikke har været god nok til også at integrere andre kulturer i den tyske f.eks. i forbindelse med 

sagen om statsborgerskab. Ifølge Fukuyama er spørgsmålet om statsborgerskab der er skyld i, at 

mange 2. og 3. generationsindvandrere stadig føler sig klemt mellem den tyske identitet og den 

deres forældre har bragt med sig fra hjemlandet.  

Christian Joppke er enig med Fukuyama i, at det største problem for integrationen af tyrkiske 

indvandrere i Tyskland har været spørgsmålet om statsborgerskab. Han mener dog at grunden til 

at de vestlige liberale demokratier har implementeret multikulturalismen, skyldes at de har givet 

op i forhold til at assimilere indvandrere. (Joppke. 1996) Dermed er begge også enige med Bassam 

Tibi, som mener at det multikulturelle samfund er skyld i det faktum at tyrkiske indvandrere indtil 

nu ikke har kunne integrere sig i det tyske samfund. (Lowery. 26. september 2007)  

For Fukuyama handler problemerne derfor om, at Vesten har fralagt sig de vestlige liberale 

værdier, til fordel for tanken om multikulturalisme. Med eksempler fra både Storbritannien og 
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Tyskland mener han dermed, at det er nødvendigt for Vesten at erkende at den multikulturelle 

løsning ikke har været tilstrækkelig. I stedet foreslår han at den kulturelle diversitet for fremtiden 

skal forbeholdes den private sfære, som set i Frankrig, hvor religion dermed ikke påvirker 

integration i samfundet. I forbindelse med debatten understreger Bassam Tibi at også han anser 

Frankrig for det rigtige forbillede for Tyskland. Han sagde i et interview med Spiegel allerede i 

2004, at (...)" in France you can also be a migrant and French. That's a model for Germany. We also 

need a citizen's identity and secularism." (why Europe needs a "leading culture". 26. november 

2004) Grunden til at Tibi bruger Frankrig som forbillede er, at han frygter en situation hvor 

muslimer danner parallelsamfund, som det er tilfældet i Storbritannien. Både Fukuyamas og Tibis 

fokus på Frankrig er dog ironisk, taget i betragtning af at deres republikanske integrationsmodel 

heller ikke har formået at velintegrere alle minoriteter.  

For Angela Merkel var diskussionen om multikulturalismens fald i lige så høj grad et resultat af 

vælgernes usikkerhed og utilfredshed med interne integrationsproblemer, samt frygten for hvad 

der vil komme ud af, at få Tyrkiet med i EU. Den tyske befolknings holdning til et tyrkisk EU-

medlemskab har således ikke ændret sig betydeligt siden Kohl og Schröder sad med magten. 

 
7.3 Den tyske befolknings skepsis 

I modsætning til de tyske politikere har den tyske befolknings holdning til Tyrkiets EU-medlemskab 

næsten altid været negativt. Den tyske nation er bygget op omkring den forestilling at et fælles 

sprog, kultur og oprindelse er med til at forene borgerne. Hvis man derfor forholder sig til, at 

Tyskland primært er en kulturnation, vil tyskernes markante afstandtagen til optagelsen af Tyrkiet 

i EU dermed heller ikke virke så overraskende. Kulturnationer er ofte defineret som værende 

lukkede og eksklusive, idet kultur og sprog spiller en stor rolle og dermed er de tyrkiske 

indvandreres dårlige integration og i særdeleshed de manglende tyske sprogfærdigheder, 

medvirkende til at give etniske tyskere et dårligt billede af tyrkere. Derudover hviler der naturligvis 

også en frygt blandt mange tyskere, om at et tyrkisk EU-medlemskab vil resultere i endnu flere 

tyrkiske indvandrere til Tyskland, som dermed kan true f.eks. deres arbejdspladser.  

Ifølge tal fra Eurobarometer var antallet af tyskere der gerne så Tyrkiet med i EU under Kohls 

regering kun på 35 % i 1996 mens 48 % var imod medlemskabet. Blot et år efter var de tal steget 
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til henholdsvis 24 % for og 53 % imod. Heller ikke Schröder kunne ændre ved de tyske vælgeres 

holdning til Tyrkiet. Således lå tallene i November 1999 med henholdsvis kun 20 % for og hele 59 % 

imod tyrkisk medlemskab. En af grundene til at tyskerne udviser så stor modvilje mod et tyrkisk 

EU-medlemskab, er de dårlige erfaringer med manglende integration af tyrkiske indvandrere. 

Frygten for at acceptere Tyrkiet som medlem af EU er i grunden frygten for, at endnu flere 

indvandrere vil strømme til Tyskland, som dermed står overfor endnu flere mennesker der skal 

integreres. 

I 2000 og 2001 var tyskernes holdning til Tyrkiet stadig præget af at et stort flertal var imod med 

henholdsvis 56 % i 2000 og 52 % i 2001, mens de i 2005 var steget til 21 % for og hele 74 % imod. 

Efter Angela Merkel havde overtaget rollen som kansler efter Schröder i 2005 blev befolkningens 

skepsis ikke anderledes og i 2008 var kun 16 % for mens 77 % var imod et tyrkisk EU-medlemskab. 

(Eurobarometer (d)) Oya S. Abali står bag et projekt der omhandler tyskernes holdning til 

immigranter og integration, hvilket kan bruges som delvis forklaring på tyskernes fortsatte skepsis 

overfor et tyrkisk EU-medlemskab. I projektet kommer hun blandt andet frem til, at på trods af at 

størstedelen af den tyske befolkning godt kan skelne mellem radikale og almindelige muslimer, har 

flertallet af de adspurgte stadig et negativt syn på Islam, som de blandt andet beskriver som 

udemokratisk og intolerant. (Abali. 2009: 11) Det er en holdning som tilsyneladende bakkes op af 

en meningsmåling lavet på vegne af det offentlige tv-selskab ARD. I 2009 udtrykte 3 ud af 4 af de 

1000 adspurgte i målingen stor bekymring over hvor hurtigt Islam vokser, samt den indvirkning det 

har på det tyske samfund. (poll: 3 out of 4 germans fear spread of Islam. 14. december 2009) 

Abali fastslår, som også tidligere nævnt, at mange indvandrere udviser store mangler i blandt 

andet sprogfærdigheder, hvilket fører til en dårlig integration. Dette skyldes for det første, at 

Tyskland ikke har kunne tiltrække de bedst kvalificerede indvandrere, hvilket har givet lave 

uddannelsesniveauer og høje arbejdsløshedsprocenter. Som en løsning på dette, og som en 

mulighed for at lempe på befolkningens utilfredshed, pointerer hun at de tyske politikere er nødt 

til at fremsætte nogle ændringer, hvis Tyskland ønsker at få styr på integrationen af indvandrere. 

Dette kunne ifølge Abali være en strammere integrationspolitik, eller et middel til fremover at 

tiltrække bedre kvalificerede indvandrere. (Abali. 2009: 14) 
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En god pointe Abali desuden fremsætter for at forbedre integrationen i Tyskland, er at politikerne 

også nødt til at rykke debatten ned på et niveau hvor den menige borger kan være med. Denne 

kendsgerning, samt Abalis konklusioner vedrørende integration, stemmer godt overens med det 

faktum, at de tyske politikere har haft stor fokus på netop de to emner i medierne. 

7.4 Delkonklusion 

Tyskland har i kraft af sin størrelse og økonomi spillet en vigtig rolle i EU, ikke mindst i nyere tid. 

Der er ingen tvivl om, at nutidens generationer stadig lider under den historiske byrde fra krigen 

på mange punkter, men i takt med at Tyskland vokser sig mere mægtig får landet også mere 

gennemslagskraft i EU. Med Angela Merkel ved magten har Tyskland for første gang kunne vise sin 

styrke og magt i EU - ikke mindst i forhold til optagelsen af Tyrkiet i EU. Merkels afvisning af at give 

Tyrkiet medlemskab har desuden smittet af på den tyske befolkning, der udtrykker sig mere og 

mere skeptiske overfor et sådan scenarie. 

Den tyske skepticisme er generelt set udtryk for at landet agerer som kulturnation. Derudover skal 

tvivlen blandt tyskere ses i forhold til, at landet er hjemsted for det største antal tyrkiske 

indvandrere som har givet grobund for den vedvarende diskussion om dårlig integration og i 

senere tid også Merkels bekendtgørelse, at den tyske multikulturalisme er fejlet. 

Der er ganske vist stadig uenighed blandt eksperter i forhold til hvorfor især mange tyrkiske 

indvandrere ikke har formået at blive integreret i det tyske samfund, samt hvilke årsager der ligger 

til grund for multikulturalismens fald. Hvad enten det skyldes, at Tyskland stadig lider under for 

historiske identitetsproblemer, eller at de nuværende indvandrere ikke er veluddannede og 

samtidig mangler den nødvendige vilje til at integrere sig, har det betydet at både tyske politikere 

og borgere frygter at et fuldt tyrkisk medlemskab vil resultere i flere indvandrere. 

På trods af fortsat politisk dialog gør alle disse fakta det umådeligt svært for Tyrkiet at finde en 

støtte i Tyskland. 
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Kapitel 8: Storbritannien - EU's største skeptiker og Tyrkiets største støtte 

8.0 Introduktion 

Storbritannien har altid skilt sig ud i det europæiske samarbejde. Det tætte forhold til USA blev 

brugt som en af begrundelserne af De Gaulle for afslaget af Storbritanniens 2 første ansøgninger, 

hvilket bevirkede at landet først kom med i EU i 1973. Storbritannien er siden da blevet kendt som 

en outsider i det europæiske samarbejde, hvilket skal ses som en konsekvens af den politik der er 

blevet ført af de britiske politikere. Holdningen til Tyrkiets EU-medlemskab har også skiftet i takt 

med at de Konservative og Labour skiftevis har siddet med magten og meningerne i britisk politik. 

Generelt har Storbritannien, i sammenligning med Frankrig og Tyskland, været særdeles positive 

over for udvidelsen af EU med Tyrkiet, men ligesom i mange andre europæiske lande er der i 

senere tid sket en drejning blandt briter, der i stigende grad anser det tyrkiske medlemskab som 

en trussel. Begrundelserne for den mere negative holdning skyldes dog stadig andre faktorer end 

på det kontinentale Europa. 

8.1 Britisk integration 

Den britiske integration har båret tydeligt præg af at mange af de indvandrere der kommer til 

Storbritannien især er fra tidligere kolonier eller Commonwealth nationer. Derudover har 

Storbritannien, i modsætning til Frankrig, også haft en mere tilbagelænet holdning til især de 

muslimske indvandrere der er komme til landet. Dette er kommet til udtryk i den multikulturelle 

integrationsmodel, som er blevet anvendt op indtil for nylig. Ideen bag denne model betyder 

blandt andet at man tilpasser mange ting i samfundet efter religiøse påbud, samt at den britiske 

stat har givet udtryk for at den ønsker at beskytte religiøse mindretal. Dette punkt bevirker blandt 

andet at man ikke forventer en assimilering af indvandrere, som man f.eks. gør det i Frankrig. Den 

britiske integration af indvandrerne kom desuden politisk til udtryk i form af integrationslovene 

"Race Relations Act" og "Race Relations Commission" der skal sikre et godt forhold mellem racer i 

Storbritannien, samt at sikre mod diskrimination. (Pedersen. 25. november 2005) Dette gøres ud 

fra tanken om at alle indvandrere skal have mulighed for, at udtrykke sit kulturelle særpræg og 

samtidig falder det også i tråd med Fukuyamas tanker om at den liberale stat skal tilbyde 

anerkendelse til alle borgere, samt at de fælles britiske værdier som både indvandrere og briter 
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deler, skaber tillid. Der er dog også elementer ved den britiske integrationsmodel, som Fukuyama 

ikke mener fungerer. Han siger blandt andet at statens holdning til at holde sig i baggrunden er 

medvirkende til, at der dannes et problematisk forhold til invandrersamfundene, som ikke udvikler 

et tilhørsforhold til den britiske stat. (Fukuyama. 10. januar 2012 (b)) 

Dertil bør det bemærkes, at grunden til at den britiske multikulturelle model indenfor de senere år 

har været velfungerende, især skyldes at en stor del af de indvandrere der har bosat sig i britiske 

ghettoer, stadig har gjort en indsats i forhold til at respektere den britiske lovgivning. Denne 

tankegang spiller desuden godt overens med Fukuyamas idé om, at muslimske indvandrere ønsker 

at tilpasse sig vestlige liberale værdier. 

I 2004 blev der imidlertid lavet en meningsmåling blandt muslimer vedrørende indførelsen af en 

islamisk lovgivning, sideløbende med den britiske. Resultatet af meningsmålingen viste, at et 

flertal på 61 % af de adspurgte muslimer stemte for et sådan tiltag. Ifølge Kai Sørlander vil 

indførelsen af en islamisk lovgivning i Storbritannien dog være direkte i strid med de vestlige 

demokratiske principper og vil ifølge ham snarere føre til større opdeling mellem muslimer og 

briter. Han tilføjer dertil at en ekstra lovgivning vil kompromittere de sekulære værdier, som f.eks. 

adskillelse af religion og politik. (Sørlander. 2011: 209) Også Huntington og Fukuyama vil have 

svært ved at stå inde for et sådan tiltag, da det, ifølge Huntington, vil bevise at Islam ikke kan 

implementeres i Vesten. Endvidere vil loven være medvirkende til, at skabe større splid i 

befolkningen. 

Som et resultat af dette, samt som en konsekvens af 11. september og det efterfølgende 

terrorangreb i London i 2005, har Storbritannien sidenhen revurderet sit syn på multikulturalisme 

og ulemperne ved parallelsamfund. (Travis & Bunting. 30. november 2004) Det er især 

diskussionen om at de britiske værdier er ved at forsvinde, der spiller en rolle blandt befolkningen 

og de britiske politikere, der i stigende grad udtaler sig negativt om multikulturalismen. Dermed 

læner de britiske politikere sig mere mod Huntington end Fukuyama, der siger at vi i stedet for 

kulturel ensartethed ønsker at bibeholde de forskellige kulturer og værdier.  

På trods af at flere og flere anser det multikulturelle samfund for færdigt, samt at et stigende antal 

briter stemmer på partier, der stiller sig kritiske over for indvandring, har forholdet blandt briter 

og indvandrere ikke udviklet sig som det var tilfældet i Frankrig. Dette skyldes ifølge Christophe 
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Bertossi at briterne fra start af har haft fokus på at samfundets opbygning skulle afspejles både 

politisk og kulturelt, hvilket ikke har medført at indvandrere har det samme behov for at udtrykke 

deres identitet. (Pedersen. 5. november 2005) Det forklarer dog ikke hvorfor også Storbritannien i 

senere år har oplevet en stigende politisk højredrejning blandt befolkningen, samt hvorfor de 

britiske politikere i stigende grad tager afstand fra det multikulturelle samfund. 

8.2 De britiske politikeres kamp 

Holdningen til det tyrkiske EU-medlemskab er for Storbritannien ikke et spørgsmål om politiske 

partiers retning. Siden Thatcher har både Konservative og Labour støttet tanken om udvidelse af 

EU mod øst. 

"We support the further enlargement of the EU subject to all candidates meeting the strict 

accession criteria." (www.conservatives.com) 

Sådan lyder ordene fra det konservative partis hjemmeside i dag, men citatet sammenfatter altså i 

det store hele de britiske politikeres holdning til udvidelsen både for Konservative og Labour 

gennem hele landets EU-medlemskab. Briterne har altid været anset som tyrkernes største støtte 

blandt de europæiske lande, hvilket især skyldes at Storbritannien aldrig er kommet med nogle 

indvendinger i forhold til de religiøse eller kulturelle spørgsmål, som et tyrkisk EU-medlemskab 

kunne medføre. I stedet har landet valgt at støtte Tyrkiet, såfremt landet fortsat lever op til de 

fastsatte krav beskrevet i Københavnerkriterierne, og de rettelser Kommissionen måtte have i de 

årlige fremskridtsrapporter. 

I 1997 overtog Tony Blair posten som premiereminister efter en længere periode med 

Konservative ved magten. I sin tid som premiereminister arbejdede Blair hårdt for at opnå et 

tyrkisk EU-medlemskab. I 1999 udtalte han at "we support the notion of Turkey as a candidate 

country strongly. We have worked very, very hard in the interests of improving the relations 

between the European Union and Turkey (...)" (UK, Germany back EU candidate status for Turkey. 

15. oktober 1999) Den britiske støtte blev yderligere cementeret under et besøg i Tyrkiet i 2004 da 

Blair igen gjorde det klart, at Storbritannien stadig ønsker at se Tyrkiet med i EU, på trods af at et 

medlemskab ligger mindst 10 år ude i fremtiden. Blair udtalte derfor at såfremt Tyrkiet fortsat 
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lever op til de fastsatte kriterier for demokrati og menneskerettigheder, "bør der ikke være 

hindring for Tyrkiets medlemskab af EU" (Blair støtter tyrkisk EU-medlemskab. 18. maj 2004)  

I 2006 var de tyrkiske forhandlinger med EU midlertidigt suspenderet, men dette var ikke 

ensbetydende med at den britiske støtte var ophørt. På trods af at et stort flertal på 52 % af den 

britiske befolkning var imod et tyrkisk medlemskab, mod kun 30 % af befolkningen der fortsat 

støttede det, erklærede Blair endnu en gang sin støtte til Tyrkiet og brugte denne gang 

argumentet at Tyrkiets beliggenhed vil være utrolig vigtig i forbindelse med forhandlinger med 

Mellemøsten (...)"Turkey is placed right between the Middle East and Europe and if we needed no 

other reminder of the strategic importance of Turkey to the EU it is what is happening in the 

Middle East today" (Baldwin, K & Gokoluk, S. 16. december 2006) Blairs udtalelser stemmer godt 

overens med den analyse Aksoy Sevilay har foretaget i forbindelse med den britiske holdning til 

Tyrkiet.  

Ifølge Aksoy er det første argument til de britiske politikeres støtte af Tyrkiet netop en del af den 

tanke, at Tyrkiet for fremtiden kan bruges til at optimere Vestens forhold til mellemøsten. 

Storbritannien har dermed, ifølge Aksoy, været med til at bruge Huntingtons tese om 

civilisationssammenstød som skræmmebillede, idet et tyrkisk EU-medlemskab vil kunne bidrage til 

at mindske risikoen for et sådan scenarie. Det lød i den anledning fra Storbritannien at et tyrkisk 

EU-medlemskab ville være medvirkende til at "(...) konsolidere den demokratiske og sekulære 

udvikling, der således kunne brede sig til andre muslimske nationer". (Aksoy. december 2009: 9) 

Ideen med at benytte Tyrkiet som forbillede for andre muslimske nationer er desuden i tråd med 

Fukuyamas forestilling om, at det vestlige demokrati er noget som andre muslimske lande ønsker. 

Erik Bjergager er dog ikke enig i Aksoys konklusion, idet han påpeger at "Tyrkiet har haft et mere 

end 80 år langt eksperiment med sin udgave af sekularisme og demokrati, uden at landet er blevet 

forbillede for andre muslimske nationer" (Bjergager. 2006: 126) Tyrkiet kan uden tvivl bruges i den 

geopolitiske kamp mellem Vesten og det islamiske mellemøsten, men der kan stadig stilles 

spørgsmålstegn ved Aksoys udtalelse idet den heller ikke tager højde for, at den herskende elite i 

Tyrkiet er drejet ind på en mere nationalistisk og ikke-vestlig retning. 

Efter Blair overtog Gordon Brown posten som premiereminister, men holdningen til det tyrkiske 

EU-medlemskab vedblev at være den samme. Den britiske udenrigsminister under Brown, David 
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Miliband, viste under sit første møde med Tyrkiet i 2010 at den britiske regering fortsat vil støtte 

Tyrkiet imod et EU-medlemskab "we want the EU to be a shared institution of which Britain and 

Turkey are full and equal members." (UK vows to back Turkey's EU bid. 5. september 2007) 

Browns periode som premiereminister var dog også præget af at befolkningen fik et andet syn på 

den britiske multikulturalisme. Efter terrorangrebet i London, der blev begået af muslimske 

indvandrere med britisk statsborgerskab, rejste flere spørgsmålet om hvorvidt landets tilpasning til 

den kulturelle diversitet havde slået fejl. Debatten fik Brown til at skrive et indlæg i The Telegraph, 

hvor han rettede fokus på, at i stedet for at fokusere på multikulturalisme som noget der adskiller 

befolkningen er det vigtigt, at fremhæve det som en faktor, der binder den britiske nation 

sammen. Ifølge Thomas Pedersen er det rigtigt, at der hviler en stor betydning i de faktorer der 

binder en befolkning sammen. Han nævner blandt andet den kendsgerning, at Storbritannien ikke 

har en samlet forfatning man kan samles om som begrundelse for at de britiske politikere i stedet 

er trukket i retning af en multikulturel nation, der fokuserer mere på normer og vaner. (Pedersen. 

2008: 162) 

Ud fra Browns ønsker om at forene den britiske befolkning udviklede udtrykket "Britishness" sig, 

som det der skulle være starten på genopbyggelsen af britisk stolthed der forener Storbritannien i 

et multikulturelt samfund. (Brown. 13. januar 2007) Ironisk nok har Browns britishness, i form af 

mere forståelse for multikulturalisme, dog haft svært ved at slå sig fast i takt med at vælgerne har 

vendt sig mod højre. Det multikulturelle samfund og stoltheden over det at være britisk, startede 

altså tilbagegangen allerede dengang. Desuden har ideen om at skabe en fælles britisk 

identitetsfølelse under navnet "Britishness" ikke været succesfuldt, fordi de mange indvandrere 

ikke anser sig selv som udelukkende britisk. I 2010 trådte Brown tilbage som premiereminister 

efter at have tabt valget til de Konservative. 

De Konservatives David Cameron overtog posten efter Brown i 2010 og videreførte dermed den 

britiske støtte til Tyrkiet. Efter sin tiltrædelse sammenlignede David Cameron i en tale i 2010, 

Tyrkiets lange vej mod EU med Storbritanniens egen optagelse i EU med ordene; (...)"Here is a 

country which is not European. Its history, its geography, its economy, its agriculture and the 

character of its people - admirable people though they are" (Watt. 27. juli 2010) Udtalelsen 

stammer efter sigende fra Charles De Gaulle, som skulle have udtrykt sig med ovenstående citat 
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om Storbritannien, inden de blev medlem af EU. Cameron brugte citatet til at sammenligne 

Storbritannien med Tyrkiet, idet der er en vis lighed med den besked Tyrkiet fik af Valery d'Estaing 

i 2002. Ved samme møde udtalte Cameron også "I believe it's just wrong to say Turkey can guard 

the camp but not be allowed to sit inside the tent." (Watt. 27. juli 2010) Udtalelsen konsoliderer 

meget vel de foregående britiske ministres overbevisning der går på, at Tyrkiet vil være til mere 

gavn som medlem af EU. Samtidig viser Cameron også at han tager skarpt afstand fra sine tyske og 

franske kollegaer, der har udtrykt sig skeptisk, om end ikke negativt, overfor tanken om Tyrkisk 

medlemskab.  

Det der umiddelbart får de britiske politikere til fortsat at støtte et fremtidigt tyrkisk EU-

medlemskab er ifølge Aksoy at Storbritannien ynder at påtage sig rollen som Tyrkiets mentor, i 

den forstand at de leder Tyrkiet til europæisk medlemskab, idet Storbritannien vil kunne drage 

fordele af dette. Denne påstand leder netop hen til Aksoys næste argumentation som er, at det 

tyrkiske EU-medlemskab betyder at den britiske handel vil kunne drage fordele af tilgangen til det 

tyrkiske marked. Dette var især tydeligt da Cameron i en tale under sit første besøg i Tyrkiet i 2010 

udtalte at han ønskede et tyrkisk EU-medlemskab, da det er (...)"vital for our economy, vital for 

our security and vital for our diplomacy" (Cameron anger at slow pace of Turkisk EU negotiations. 

27. juli 2010) I sin tale tilslutter Cameron dermed Tyrkiet økonomisk til Europa og dermed også 

Storbritannien. En artikel i det amerikanske business magasin Bloomberg Businessweek forstærker 

dette argument yderligere, med udtalelsen om at Camerons støtte til Tyrkiet skyldes at "the 

aspiration is to double U.K. trade with Turkey". (Cameron backs the Turks, rattles the EU. 29. juli 

2010) 

Aksoy kommer med yderligere et argument for den britiske entusiasme over for tyrkisk EU-

medlemskab. Ifølge hende hænger det uløseligt sammen med landets tætte forhold til USA. Det 

europæiske samarbejde blev i mange år nedprioriteret til fordel for et britisk/amerikansk 

samarbejde over Atlanten, hvilket medførte at  Storbritannien ikke kom med i EF før i 1973 af frygt 

for at landet ville agere den trojanske hest for USA. Generelt set har det europæiske samarbejde 

aldrig været en høj politisk prioritet, sammenlignet med samarbejdet med USA. Både  Churchill og 

Thatcher anså et samarbejde med USA for at være mere givende, mens Blair forsøgte at påtage sig 

en mere åben tilgang til det europæiske samarbejde mens forholdet til USA dog forblev en høj 
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prioritering. (Djursaa & Werther. 2007: 149) Brown forsøgte i sin korte periode som 

premiereminister at lægge afstand til USA, mens Cameron igen har optaget samarbejdet og det 

"special bond" der har været mellem de to nationer omend dog stadig med en mere distanceret 

tilgang end sine forgængere. Under et besøg i Washington i juli 2010 sagde han derfor "I am 

unapologetically pro-America. I love this country and what it's done for the world. 'But I am not 

some idealistic dreamer about the special relationship." (Chapman. 20. juli 2010) 

Ifølge Aksoy har det britiske forhold til USA også spillet en rolle i forhold til Tyrkiets optagelse i EU. 

USA har i en lang periode presset på for et tyrkisk medlemskab, idet det har sikkerhedsmæssig 

interesse og det var da også USA der, i samarbejde med Storbritannien, forsøgte at presse hårdt 

på for at sikre en dato for åbning af optagelsesforhandlingerne. I 2006 udtrykte forhenværende 

præsident George Bush efter et møde med Erdogan sin holdning til emnet med ordene "I made it 

very clear to the prime minister I think it's in the United States' interests that Turkey join the 

European Union." (Fletcher. 3. oktober 2006) Ligeledes sagde Præsident Obama i 2009 ved et 

møde i Tyrkiet, at Det Hvide Hus gerne ser Tyrkiet som et land, der kan bygge bro mellem den 

vestlige og muslimske verden. Samtidig udtrykte han også den amerikanske støtte til Tyrkiets 

forhåbninger om EU-medlemskab med ordene "Europe gains by diversity of ethnicity, tradition 

and faith - it is not diminished by it. (...) Turkish membership would broaden and strengthen 

Europe's foundation once more." (Obama reaches out to Muslim world. 6. april 2009) I forbindelse 

med de amerikanske udtalelser, viser Storbritanniens støtte til Tyrkiet sig derfor at passe meget 

fint ind med Huntingtons tanke om at benytte et sikkerhedspolitisk perspektiv. Hvorvidt Tyrkiet 

påtager sig den tiltænkte rolle afhænger dog stadig af, om Tyrkiet vedbliver at være det 

Huntington beskriver som en splittet nation. 

Aksoys sidste argument for Storbritanniens støtte til Tyrkiet, hviler på det faktum at udvidelser er 

bedre end en yderligere uddybning af det europæiske samarbejde, på bekostning af den britiske 

suverænitet. (Aksoy. december 2009: 477) Dette synspunkt bakkes op i Bloomberg, idet de skriver 

at "Cameron's pro-Turkish pronouncements also fit in with a long-standing U.K. policy of 

promoting an ever-wider EU, so the bloc evolves into a loosely organized free-trade zone that isn't 

dominated by Germany and France" (Cameron backs the Turks, rattles the EU. 29. juli 2010) 

Argumentet er altså, at optagelsen af Tyrkiet vil betyde at den fransk/tyske drøm om et mere 
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føderalt Europa bliver sat i bero, og dermed behøver Storbritannien ikke bekymre sig om hvorvidt  

den kontinentale enighed omkring et tyrkisk EU-medlemskab i virkeligheden dækker for et ønske 

om igen at sætte dagsordenen i et tættere EU-samarbejde. 

Foruden debatten om forholdet til USA, har Camerons rolle som premiereminister i de sidste to år 

også været præget af at det tyrkiske medlemskab igen har sat gang i den diskussion om 

multikulturalisme som startede under Brown. I 2011 udtalte Cameron i sin første tale som 

premiereminister, at multikulturalismen har slået fejl. Snarere end at opmuntre især muslimske 

indvandrere til at engagere sig i samfundet, har den britiske multikulturalisme tilskyndet at de i 

stedet lever i adskilte samfund. Denne slutning deles af Sørlander, der har udtalt at det 

multikulturelle samfund er farligt, idet det fører til en opløsning af de fælles normer et samfund 

ellers måtte bygge på. (Sørlander. 2011: 274)  

Cameron modsagde dernæst Fukuyamas tese, idet han bemærkede, at multikulturalismen har 

resulteret i at de muslimske indvandrere ikke deler en følelse af fælles værdier, centreret omkring 

de liberale vestlige værdier som demokrati og menneskerettigheder. (Burns. 5. februar 2011) 

Camerons synspunkt bakkes op af Karen Jespersen og Ralf Pittelkow der bemærker, at grunden til 

at multikulturalismen ikke fungerer i Storbritannien er at staten i alt for høj grad har forsøgt at 

gennemtvinge ideen i et uforståeligt forsøg på at virke politisk korrekt. (Jespersen & Pittelkow. 

2010: 244) De mener at de europæiske samfund har givet de muslimske indvandrere alt for frie 

tøjler til at dyrke deres religion uden at bibeholde en vis form for forpligtelse overfor det samfund 

de bor i. (Jespersen & Pittelkow. 2010: 67) Det er endvidere en holdning som også Roger Scruton 

deler, da han siger, at mange indvandrere udnytter det multikulturelle samfund til egen fordel. 

Ifølge Scruton sker det blandt andet ved, at man ser anderledes på om man kritiserer sine egne 

landsmænd end hvis man kritiserer en person der tilhører en minoritet. (Scruton. 2002: 63) 

Alternativet til multikulturalisme er, at man i stedet for at samle befolkningen på tværs af kulturer 

kommer til at fremmedgøre dem. Huntington har i den forbindelse talt om at der kan opstå en 

følelse af et "os" og "dem" mellem mennesker af forskellig religion eller etnicitet. Dette synspunkt 

deles af Jespersen og Pittelkow som især mener, at den muslimske identitet er med til at dele 

befolkningen op i "os" og "dem". Dette sker ved at muslimer i Europa begynder at stille krav til de 

europæiske samfund om at respektere Islam, som eksempelvis det tidligere nævnte ønske om en 
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muslimsk lovgivning. (Jespersen & Pittelkow. 2010: 36) Huntington argumenterer ligeledes imod 

det multikulturelle samfund. Kort og kontant er hans tese, at multikulturalismen er starten på en 

kamp mellem civilisationer. Den videre argumentation for hvorfor det ikke er ønskværdigt er den 

simple grund, at assimilering i flere tilfælde har vist sig ikke at fungere. Han argumenterer således, 

at den vestlige civilisation er truet indefra, idet grupper af indvandrere, fra andre civilisationer ikke 

ønsker at assimilere sig og leve efter de vestlige værdier, som det f.eks. var tilfældet i Frankrig og 

som det også af og til ses i Storbritannien. (Huntington. 2006: 28) Dermed er han enig med 

Fukuyama, som også påpeger at det multikulturelle samfund i Europa er nødt til at finde en anden 

løsning. Fukuyama foreslår derfor at de europæiske lande i stedet for et multikulturelt samfund 

bør satse på at skabe et fællesskab der i stedet har omdrejningspunkt om staten og forfatningen. 

Han siger dermed at "europæere må acceptere at det er nødvendigt at finde en national identitet 

der kan rumme andre kulturer, men som samtidig afspejler vores egen identitet". (Sørensen. 15. 

maj 2009) 

Grunden til, at Cameron vælger at adressere multikulturalismen, skyldes ifølge Jespersen og 

Pittelkow at befolkningen ikke længere er enige med den politiske elite om hvorvidt det er den 

bedste løsning. Deres argument bliver underbygget af meningsmålingen foretaget af Angusreid i 

januar 2012, der viser at kun 26 % af de adspurgte briter mener, at multikulturalismen er vellykket 

hvorimod 44 % mener at den har slået fejl. (Few people in Britain think multiculturalism has 

succeeded. 17. januar 2012) Som politiker er Cameron nødt til at lytte til de britiske vælgere, der i 

stigende grad bliver mere og mere kritiske og skeptiske overfor indvandrere. Deres kritiske 

holdning overfor multikulturalismen har dermed uundgåeligt også indirekte haft en påvirkning på 

holdningen til, hvorvidt et land som Tyrkiet er godt at have med i EU.  

8.3 Holdningen til Tyrkiet 

Den britiske befolkning har altid været langt mere tilbøjelig end andre til at udtrykke sig negativt 

om det europæiske samarbejde end det resterende EU. Det er derfor ikke så overraskende, at den 

britiske befolkning også har forholdt sig anderledes til spørgsmålet om Tyrkiets optagelse i EU end 

deres franske og tyske medborgere. Mens befolkningen i både Frankrig og Tyskland har udtrykt 

skepsis eller direkte modstand mod Tyrkiets EU-medlemskab, har den britiske befolkning, ligesom 

dens regeringer, vist sig mere åbne over for tanken om et muslimsk medlemsland. Der er ingen 
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tvivl om, at det har haft stor betydning at den britiske integration er foregået anderledes end i de 

kontinentale europæiske lande. På trods af, at også Tyskland til dels er påvirket af den 

multikulturelle integrationsmodel har Storbritannien haft en unik tilgang til deres indvandrere. 

Siden Brown var ved magten, har den britiske befolkning dog i stigende grad ændret deres 

holdning til det multikulturelle samfund. Den stigende nationalisme blandt briter har derfor også 

betydet, at der i de seneste år er sket en stor ændring blandt befolkningens holdning til Tyrkiets 

EU-medlemskab. Usikkerheden i befolkningen kan ses som en konsekvens af den stigende 

islamisme, som har resulteret i at indvandrere i Storbritannien har opbygget et parallelsamfund 

der bygger på islamiske værdier, snarere end de vestlige. Denne udvikling betyder at mange briter 

sætter spørgsmålstegn ved et tyrkisk medlemskab og dettes betydning for EU og Storbritannien. 

Den britiske skepsis kommer blandt andet til udtryk i de tal som Kommissionen har udgivet via 

eurobarometer. I 1997, da Blair kom til magten, gik 40 % a briterne ind for et tyrkisk EU-

medlemskab mens 33% var imod. Disse tal lå på 37 % for og 31 % imod i 1999 og selv i 2001, 

umiddelbart efter terrorangrebet i New York, var et lille flertal på 41 % af briterne stadig for et 

tyrkisk EU-medlemskab, mens kun 34 % var direkte imod. Efter en gruppe britiske muslimer begik 

terror mod en række steder i London i 2005, skete der dog en ændring blandt befolkningens 

holdninger til det tyrkiske EU-medlemskab. Tallene fra eurobarometer viser, at 42 % af 

befolkningen ikke længere støttede det tyrkiske medlemskab i 2005. De tal var steget til 

henholdsvis 52 % imod og kun 30 % for i 2006 og yderligere til 49 % imod i 2008. (Eurobarometer 

(c)) 

Den negative britiske holdning behøver dog ikke udelukkende at være udtryk for, at befolkningen 

ikke støtter et tyrkisk EU-medlemskab, men kan i lige så høj grad være udtryk for at befolkningen 

ikke er blevet oplyst af politikerne om fordele og ulemper. Ekspert i EU-skepsis Giacomo 

Benedetto mener derfor, at skepticismen skyldes at befolkningen og den britiske regering er med 

til at forstærke hinandens skepsis. Derudover er der ingen tvivl om, at mediernes portrættering af 

sagen også kan have en afgørende effekt på vælgernes holdning. I forhold til det tyrkiske EU-

medlemskab er den britiske befolknings skepsis ifølge Europaforsker Rebecca Adler-Nissen også et 

resultat af, at britiske medier ikke rapporterer om de positive ting ved EU. Hun siger således at 

(...)"Det markante i den britiske europapolitik er, at samtlige britiske regeringer siden 1973 har 
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været mere eller mindre skeptiske over for selve projektet. Selv Tony Blair forsvarede de mange 

britiske særpositioner i EU" (Rodgers. 28. oktober 2011) Hendes synspunkt deles af Sevilay Aksoy, 

som fremhæver at mediernes portrættering af Tyrkiet har haft indflydelse på den britiske 

befolknings stigende skepsis. Efter terrorangrebet var der således stor skepsis i medier såsom The 

Times og The Guardian, der udtrykte at et tyrkisk medlemskab ville medføre mere immigration. 

(Aksoy. 2009: 494) Dette kan uden tvivl have været medvirkende til at påvirke befolkningens 

holdning. 

Den britiske befolknings støtte til Tyrkiets optagelse i EU, er kendetegnene ved at Storbritannien 

agerer som borgernation. En af egenskaberne for en borgernation er netop at den beror på at 

være åben og inklusiv over for at acceptere andre. I Storbritannien kommer til det udtryk således, 

at der på trods af truslerne om stigende immigration og flere muslimer stadig er en del briter som 

føler, at et tyrkisk medlemskab vil være til gavn for EU. Dermed kan man også se, at uagtet om den 

britiske befolkning er blevet mere skeptisk eller ej, har debatten om det tyrkiske EU-medlemskab 

ikke skabt den samme modreaktion blandt politikere og befolkningen som det er set i Frankrig og 

Tyskland. 

8.4 Delkonklusion 

Storbritannien har gennem tiden forholdt sig til rollen som Tyrkiets største støtte i EU. De britiske 

politikeres positive holdning til Tyrkiets EU-medlemskab skyldes muligvis at Storbritanniens 

tætteste samarbejdspartner uden for EU, USA, har ytret sig positivt i Tyrkiets favør, men samtidig 

falder landets støtte også nævneværdigt sammen med ønsket om at se det europæiske 

supranationale samarbejde udvikle sig i en mere løs retning. Støtten til Tyrkiet hænger således 

også sammen med briternes foragt for det supranationale samarbejde der især ledes af Frankrig.  

Derudover spiller det også en rolle, at de britiske politikere hidtil ikke har følt et pres fra 

befolkningen i forhold til forhandlingerne med Tyrkiet. På trods af, at multikulturalismen er fejlet, 

samt at Huntington fik ret i at et sammenstød mellem vesten og Islam i lige så høj grad vil være af 

muslimer der er bosat i Vesten, som reagerer mod det han kalder den vestlige 

menneskerettigheds imperialisme, har briterne ikke opsat nogle forbehold overfor et muligt 

tyrkisk EU-medlemskab. Dermed vælger Storbritannien som det eneste land, udelukkende at 

fokusere på hvorvidt Tyrkiet lever op til Københavnerkriterierne.  
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Kapitel 9: Afslutning 

9.0 Konklusion 

Dette speciale har haft til formål at undersøge hvilke argumenter der har ligget til grund for et 

eventuelt tyrkisk EU-medlemskab. For bedre at skabe overblik, har specialet kun fokuseret på tre 

lande som en del af problemformuleringen, hvormed denne konklusion vil besvare hvorledes de 

tre lande har begrundet deres holdninger til emnet. 

Den teoretiske baggrund i specialet har været Huntington og Fukuyama, som skrev sine 

oprindelige artikler i 90'erne vedrørende hvilken retning Vesten og det liberale demokrati ville 

tage. Ifølge Huntington er den vestlige civilisation truet fra mange forskellige sider. Indefra hersker 

der uro omkring det multikulturelle samfund, som både Tyskland og Storbritannien har bygget 

deres samfund op omkring, og udefra udgør den muslimske civilisation en trussel mod de liberale 

vestlige værdier. Fukuyama hævdede dengang at det vestlige liberale demokrati ville være 

forbillede for andre samfund, men på trods af det Arabiske forår i Nordafrika og Atatürks 

ændringer af det tyrkiske samfund, tyder intet på at Vesten er noget forbillede - snarere 

tværtimod. Eksempler på indvandrere, der er bosat i vestlige lande, som vender sig mod de 

vestlige værdier, er bevis på at Fukuyama og Huntington ikke har ret i at det vestlige demokrati er 

ønskværdigt, samt at sammenstødet mellem civilisationer ikke kun vil ske på tværs af grænser. Vi 

ser i lige så høj grad et brud mellem mennesker der beboer den samme civilisation, men som har 

forskellige opfattelser af rettigheder og demokrati.  

Analysen i specialet viser desuden, at alle tre lande anvender nationale interesser, snarere end at 

tænke på EU-samarbejdet når de argumenterer for eller imod et tyrkisk EU-medlemskab.  

Frankrig og Tyskland har begge foreslået alternative løsninger end decideret medlemskab til 

Tyrkiet. Som det mest kritiske land, har Frankrig især fokuseret på den muslimske baggrund, da 

den står som kontrast til det franske sekulære samfund. Den franske kritik af Tyrkiet har derfor 

været, at landet kulturelt er for anderledes til EU. Frankrig lægger utrolig stor vægt på de fælles 

kulturelle træk et EU-samarbejde er bygget på og et tyrkisk medlemskab, vil i kraft af landets 

størrelse, religion og kultur sætte dette på prøve. Endvidere har de franske politikere også kunne 

se en skepsis i befolkningen, der ikke anser landets muslimske baggrund for ønskværdigt.  
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Tyskland var i sin tid interesseret i et tyrkisk EU-medlemskab, idet Schröder anså det som en bro 

mellem Vesten og Islam. Med tiden har Merkel dog drejet spørgsmålet mere ind på hvilke 

betydninger det vil have for Tysklands integration og position i EU. Den tyske modstand har, som i 

Frankrig, ikke omhandlet EU som helhed, men har derimod primært været en kombination af 

befolkningens frygt for at flere tyrkere vil valfarte til landet og fratage tyskere deres 

arbejdspladser, samt at et tyrkisk medlemskab vil forværre den dårlige integration, som 

samfundet i forvejen har oplevet. 

Storbritannien har hele tiden været Tyrkiets største støtte i EU. Der har ikke været nogle 

indvendinger omkring Tyrkiets muslimske baggrund, såfremt Københavnerkriterierne blev 

overholdt. Tværtimod har de brugt det som argument for et medlemskab, idet landet dermed kan 

agere bro mellem EU og de muslimske lande. I deres støtte til Tyrkiet har Storbritannien valgt, at 

fokusere på hvilke fordele man kan drage af Tyrkiets EU-medlemskab, både i forhold til handel, 

sikkerhedsspørgsmål og politisk samarbejde med Mellemøsten. Samtidig har den britiske støtte til 

Tyrkiet handlet om et middel til at forhindre dybere integration i EU.  

Alle tre lande er som beskrevet bevidste om, at et tyrkisk EU-medlemskab vil have konsekvenser 

for EU. Officielt har de vigtigste faktorer i debatten omhandlet Tyrkiets evne til at leve op til de 

fastsatte krav om demokrati og menneskerettigheder i Københavnerkriterierne, men analysen 

viser også, at de europæiske landes afvisning nærmere sker ud fra nationale interesser, samt den 

overbevisning at Tyrkiets muslimske kultur ikke passer sammen med den europæiske. De tre 

medlemslande har været påvirkede af, at de europæiske befolkninger har været kritiske og 

skeptiske for at lukke Tyrkiet ind i EU. Frygten for arbejdsløshed, Islam, parallelsamfund og dårlig 

integration har været medvirkende til at danne et kritisk syn på Tyrkiet. Som europæere er det 

nødvendigt at indse, at indvandring medfører ændringer i samfundet. Det tvinger os til at se på 

hvem vi er på godt og ondt, for at kunne identificere os fra eller med de andre. Realiteten af et 

tyrkisk medlemskab kan både medføre fremmedgørelse og modstand, som det har gjort i både 

Tyskland og Frankrig, hvor spørgsmål om sekularisme, religion og dårlig integration har gjort det 

svært for befolkningen at se fordelene, eller det kan lede til skepsis, som der gives udtryk for i  

Storbritannien, på grund af dårlige erfaringer med multikulturalisme. Der er dog også den 
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mulighed, at et tyrkisk medlemskab i stedet resulterer i et mangfoldigt og multikulturelt EU, hvor 

både muslimske indvandrere og europæere lever side om side.  

Ud fra dette kan man konkludere, at Tyrkiets fremtid i EU endnu er uvis og som det ser ud nu er 

der to mulige scenarier. Enten giver tyrkerne, der allerede i stigende grad er begyndt at miste 

interessen for EU op, eller også fralægger den europæiske politiske elite sine restriktioner og 

accepterer et tyrkisk EU-medlemskab, på trods af at den fulde folkelige opbakning ikke er til stede. 

Hvad enten det bliver det ene eller det andet vil EU aldrig være det samme. 
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