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Abstract 
 
 

 

This essay is about Turkey and its relation to the European union. EU is originally an 

economic organization; today it has developed to involve other aspect like culture and 

history. By using theories like motivation and non-decision making I have studied the 

reason why Turkey is still waiting in the agenda of the union. With the help of the theories 

I have discussed about Turkey’s possibilities to become a member of the European union. 

By illustrate some hindrances like the custom union and the European identity, I would 

explain the reason of the delay for association negotiation for Turkey. This hindrance 

makes huge obstacles for Turkey but I believe that then the identity within the union 

evolves Turkey can be a part of the European union in the future. 
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 1 Introduktion 
 

Turkiet blev medlem redan 1959 av Europarådet, två år efter det att Romfördraget hade 

undertecknats. De deltog dessutom i konferensen året 1973 för säkerhet och samarbete 

i Europa. Men gällande frågan om anslutningen till EU har det gått väldigt trögt för 

Turkiet och än idag har de inte lyckats komma upp på dagordningen. Även om de 

slutligen fick klartecken för förhandlingarna finns det ett politiskt motstånd i Europa 

gällande Turkiet som medlem av unionen. I de olika opinionsundersökningar som har 

gjorts har det visat sig att de flesta länder i Europa känner en viss rädsla vid tanken på 

att Turkiet kan komma att bli en framtida medlem i Europa unionen. Turkiet är det 

enda landet som har fått vistas så länge i EU:s väntrum utan några klara besked. De 

ansökte om fullt medlemskap 1987 men står än idag utan svar. Övriga länder som 

har ansökt om medlemskap långt senare har redan blivit eller är på väg att bli 

medlemmar. Inget annat land har lyckats uppnå på så kort tid, alla de reformer 

gällande demokratisering som Turkiet, som har genomgått ett flertal reformer både på 

makronivå samt mikronivå. Olika aspekter såsom demokratisering, ekonomi samt 

mänskliga rättigheter har utvecklats oerhört och det har gjorts många framsteg för att 

kunna passa in i västvärlden ( Kubieck 2005: 68f).  
 
 
 

En central fråga som detta arbete ämnar besvara är: vilka faktorer eller aktörer är det 

som påverkar Turkiets möjligheter att komma med i unionen? De olika faktorer kan 

bland annat vara: Cypernkonflikten, Armenienfrågan samt stabila institutioner som 

garanterar demokrat, rättssäkerhet, mänskliga rättigheter och respekt för 

minoritetsgrupper så som exempelvis kurderna. Den sista punkten som Turkiet brister 

mest på är ett av kriterierna som fastslogs i Europeiska rådets möte i Köpenhamn 

1993 för ett Turkiskt EU-medlemskap. Men det finns andra orsaker som inte 

diskuteras lika öppet och det är bland annat att Turkiet gränsar till länder såsom Iran, 

Syrien, Irak med mera. Tanken på att Turkiet gränsar till dessa problematiska länder 

skrämmer både politiker och européer. Oftast tenderar man att se Turkiet ur ett 

historiskt, vilket betyder att man ser landet som problematiskt istället för  

  att  se den som en tillgång för EU:s utvidgning( Wood m.fl 2005: 164ff). 
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Andra orsaker är Turkiets storlek då Turkiet är befolkningsmässigt större till antalet än 

alla de tio länderna som upptogs som medlemmar 1994, samt att nästan hela den turkiska 

befolkningen är muslimer. Det finns även de som är rädda för en ekonomisk nedgång i 

dess egna länder om Turkiet får ett europeiskt medlemskap. Det kan tilläggas att 

Turkiet skulle kunna få stor inflytande i EU och att budgeten skulle bli hårt belastad 

med tanke på tillväxttakten inom landet (Ibid:170).  

 

Den Europeiska Unionen betraktar ett turkiskt medlemskap som mycket mer 

problematiskt än ett medlemskap för andra kandidatländer. Två aspekter som bland annat 

diskuteras innefattar två viktiga punkter: 1. Turkiet är ett muslimskt land till skillnad från 

EU som snarast skulle stå på kristen grund.  

2. Turkiet är inget europeiskt land utan ett asiatiskt (Dunér 2002:134). Därmed blir 

Turkiets medlemskap intressant ur flera aspekter såsom ekonomisk, politisk, religiös 

samt militärt kontext där den centrala problematiken blir att se det som finns dold under 

ytan med diverse åsikter samt den rådande diplomatin inom EU. 

 

Därmed anser jag att begreppet makt är det mest relevanta med den här forskningen på 

grund av att det finns många dolda agendan som inte framkommer i de olika argumenten 

kring Turkiets medlemsförhandlingar. Men för att kunna komma fram till de icke-uttalade 

faktorerna måste man först ta upp de kriterier som anges i debatten kring Turkiets 

förhandlingar.  I de flesta fall brukar man utgå från en konkret händelse men det är 

mycket ovanligare att bevisa en ”icke-händelses” existens utan allt bygger på olika 

antaganden. Därmed skiljer sig den här uppsatsen från tidigare forskning som har  gjorts  

gällande Turkiets medlemskap, där man helt har bortsett från maktspelen som en 

bidragande faktor och enbart fokuserat  på  konkreta  orsaker  som jag bland  annat  har 

nämnt  ovan.  Att utgå  ifrån  en  icke- besluts  teori,  alltså  maktens  andra  ansikte ser jag 

som ett  självklart  val  om  man  vill  undersöka  de faktorer som är dolda bakom det 

diplomatiska spelet. En hypotes är  at t  Köpenhamnskriterierna är endast ett sätt att 

dölja de sanna agendan som finns i EU. Därmed är motivanalys den mest lämpligaste  

 

teorin gällande presentation av de konkreta aspekterna som beslutsfattarna motiverar för 

att på så sätt dölja sina verkliga intentioner. Jag kommer i resten av arbetet benämna den 

Europeiska unionen som EU oavsett  tidsepok. 
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1.1 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att kunna besvara frågan varför Turkiet än idag inte 

kunnat bli en del av den Europeiska Unionen. För att kunna besvara frågan kommer jag 

att presentera tullunionen  och  se  om  det  finns  ett  samband  mellan  tullunionen  och  

Turkiets  fördröjande angående ett fullt medlemskap. Vidare ämnar uppsatsen till att se 

över andra aspekter än de givna faktorerna för att kunna besvara varför de än idag inte har 

kunnat komma upp på dagordningen. Därmed kommer uppsatsen att ta upp olika kriterier 

som jag anser vara de mest väsentliga för att kunna förstå EU:s förhållande till Turkiet. 

För att kunna förstå konceptet gällande relationen mellan dessa parter kommer min 

uppsats att applicera de olika kriterierna, både konkreta och de dolda faktorerna. 

Förhoppningen är att på så sätt försöka förstå den rådande komplicerade verkligheten 

bakom beslutsprocessen inom de diplomatiska hindren. Därmed förstå kontexten bakom 

besluten som utgör hinder för att kunna besvara min fråga. Nämligen de bakomliggande 

orsakerna till svårigheterna som Turkiet möter gällande ett framtida medlemskap inom 

unionen. 

1.2 Frågeställning 
 
 

Mina huvudsakliga frågeställningar är: 

• Är  tullunionen  ett  avtal  implementerad  som  ett  medel  för  att  förhindra  

Turkiets förhandlingar? 

Frågan  har  en  beskrivande  form  där  jag  kommer  att  besvara genom  att  

applicera motivanalys på de konkreta aspekterna. Det är först då jag kan se vilka 

faktorer som inte får komma upp i den politiska agendan för att kunna besvara min 

andra fråga. 

• Hur kommer det sig att Turkiet än idag inte har fått komma upp i dagordningen? 

 

 Fråga två är en kausalfråga där jag måste söka svaret med hjälp av mitt icke-besluts    

teori för att försöka komma fram till varför Turkiet ännu inte har kunnat bli en medlem 

i den Europeiska Unionen. Den kausala mekanismen handlar om att se vad som 

orsakar att processen inte har satts igång. 
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1.3 Avgränsning 
 

 

Jag har valt att avgränsa mig till landet Turkiet och koncentrera mig på EU:s 

förhållande till landet och lägga fokus på bakomliggande orsaker till problematiken 

som Turkiet står inför när det handlar om ett framtida medlemskap. Turkiet är ett 

intressant fall av flera olika orsaker två av dem är exempelvis hur landet är beläget ur 

ett geografiskt synsätt och att islam är den allmänna religionen i landet. Både konkreta 

samt dolda faktorer är viktiga för att kunna få en förståelse för relationen mellan 

Turkiet och EU. Jag kommer att lyfta fram vissa centrala aspekter som har varit ett 

hinder hos beslutsfattarna i EU. Uppfyllandet  av de kriterier som EU har 

föreslagit till Turkiet, både på kortsikt samt långsiktperspektiv är omfattande. Därmed 

kommer jag att ta upp de aspekter som har varit de mest väsentliga gällande 

medlemsförhandlingar. Motivanalys  kommer  att  utgöra  en  del  av  min  analys  för  

att  på  bästa  sätt  kunna  få  en heltäckande  bild  av  problematiken  som  jag  

bearbetar  när  det  gäller  att  besvara  min  första fråga, som behandlar de konkreta 

faktorerna såsom mänskliga rättigheter som innefattar bland annat den kurdiska 

situationen samt demokrati. Jag kommer att behandla de kriterier som ingår i den  

första  punkten  inom  Köpenhamnkriteriet.  Med hjälp av modellen  som presenteras i 

boken ”makt och fattigdom” där den befintliga teorin kommer att lägga grunden till 

vilka hinder jag ska fokusera på för att besvara min andra fråga nämligen, varför 

Turkiet än  idag  inte  har  kunnat  komma  upp  på  dagordningen.  Som  jag  nämnde  

ovan  är  religionen men  även  andra  faktorer  som  exempelvis,  migrationsfrågan  

centrala  i  besvarandet  av  fråga två. 

 

  1.4 Metod 
 

 

 Fallstudie är att föredra då man ska undersöka aktuella eller nutida skeenden som min   

uppsats handlar om. Genom att använda mig av fallstudie som upplägg kan jag 

systematiskt studera en företeelse. Via en deskriptiv angreppssätt strävar jag efter en 

beskrivning och förklaring av en  specifik  företeelse  som  utgör  en  mer  omfattande  

grupp  av  händelser,  personer  och skeenden(Merriam 1994:21ff). 

Den  deskriptiva  karaktären  inom  en  fallstudie,  som  är  relevant  för  mig  att  använda  

som upplägg, visar på komplexiteten i en situation. Det faktum att många faktorer spelar  
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in och att man kan presentera information på ett mångfaldigt sätt samt utifrån många 

olika perspektiv och hämta sin information från många olika källor. Genom en 

deskriptiv metod kan man även omfatta flera år i sin studie och beskriva hur skeenden 

under tidigare decennier lett fram till den  nuvarande  situationen (Ibid:27).  

 

 Syftet  med min  fallstudie  är  att jag ska  komma  till  en helhetsinriktad förståelse av de 

enheter som jag ämnar studera. Jag kommer att applicera min teori  på  ett  specifikt  fall  

och  därmed  är  det  en  teorikonsumerande  studie.  Med  hjälp  av existerande teorier 

och förklaringsfaktorer på ett område kan man förklara vad som har skett eller kommer 

att ske i ett specifikt fall. Den form av metod som jag kommer att arbeta med kommer  

att  vara  induktiv,  som  grundar  sig  till  största  delen  på  induktiva  resonemang. 

Hypoteser, begrepp samt generaliseringar som uppkommer ur den information man har 

tillgång till och som i sin tur har sin grund i den kontext som studeras. Jag kommer att 

explicit använda mig  av  ett  redan  etablerat  teoretiska  verk.  Fokusen  ligger  på  att  

upptäcka  ny  förståelse, begrepp  samt  nya  relationer  snarare  än  verifiering  på  

förhand  specifika  hypoteser  i  en kvalitativ  studie.  Jag  kommer  att  presentera  mina  

teoretiska  utgångspunkter  och  sedan applicera det på fallet Turkiet. Dessa teoretiska 

utgångspunkter kommer att utgöra grunden för min uppsats( Essiasson m. fl  2007: 38-4). 

 

Genom att utföra en litteraturgranskning kommer jag att tolka och sammanställa vad 

tidigare forskning har kommit fram till och vad som tidigare har publicerats inom mitt 

uppsatsämne. Eftersom  jag  i  början  hade  en  vag  aning  om  min  frågeställning  blev   

mitt  sökande  efter litteratur ganska omfattande, med det mesta som handlade om 

Turkiet och dess förhållande till EU. Allteftersom jag satte mig in i ämnet stod det 

klarare för mig var mitt intresse låg och jag bildade en referensram för fortsatt 

litteratursökning och det blev betydligt lättare för mig att identifiera  de  olika  faktorer  

som  är  avgörande  för  mitt  fortsatta  arbete.  Jag  har  använt  mig utav olika databaser, 

däribland Libris för att få en snabb litteratursökning samt för att täcka ett större område. 

De sökord jag använde mig utav var exempelvis Turkiet, icke-beslut samt EU i relation 

till Turkiet. 

 

Under min litteratursökning har jag tagit hänsyn till, i första hand relevansen till mitt 

uppsatsämne. Sedan har hänsyn tagits till författaren och vilken auktoritet den källan har 

inom område samt för hur aktuell informationen är sett från ett tidsperspektiv. Källans  
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kvalitet har även reflekterats över, där jag beaktat hur genomtänkt en analys har  varit  och  

hur  välplanerad undersökningen  varit.  Ju  större  plats  en  rapport  eller  bok  haft  i  

arbetet  ju  viktigare  har  det varit att beakta dessa aspekter. När mitt  urval  av  böcker  

och  artiklar  är  klart  analyseras  texterna  systematiskt  genom  en kvalitativ textanalys. 

Därefter kommer jag genom en noggrann läsning av textens delar, helhet och den 

kontexten var i den ingår, försöka få fram det väsentliga innehållet. Varför jag valt att 

använda denna metod är på grund av att man inom detta tillvägagångssätt anser att 

helheten i texten antas vara något annat än summan av delarna. Detta betyder att vissa 

passager i texten kan vara till mer nytta för min undersökning än andra( Esaiasson m.fl. 

2007:237). 

1.4.1 Reliabilitet & Validitet 

 
I en forskningsrapport eller en uppsats brukar man kolla på arbetets validitet, alltså om 

den är relevant och giltig samt på reliabiliteten i arbetet, det vill säga om den är 

sanningsenlig och går att applicera på verkligheten. Man kan inte mäta hur bra 

validiteten är empiriskt, däremot kan  man  få  en  hög  validitet  genom  att  resultatet  

vid  användning  av  olika  operationella definitioner  av  ett  och  samma  teoretiska  

begrepp  överensstämmer  med  slutresultatet.  Med reliabilitet  menas  hur  pålitligt  

mätningarna  är,  därmed  kan  man  nå  hög  reliabilitet  om forskningsmetoden grundar 

sig på antagandet att det finns en enda verklighet som kommer att leda  till  samma  

resultat  om  vi  upprepar  samma  studie  i  denna  verklighet.  Reliabilitet  och validitet  är  

oupplösligen  förknippade  med  varandra  under  hela  forskningens  gång ( Esaiasson m.fl. 

2007:64,70). 

 

Gällande validiteten och reliabiliteten i den här uppsatsen kan man konstatera att det på 

flera sätt är problematiskt. Den här uppsatsen går utifrån en händelse som ännu inte har 

skett, därmed  är  det  svårt  att  få  fram  all  information  som  man  vill.  Det  är  dessutom  

ett  känsligt ämne och många aspekter är dolda under en yta av diplomati. Detta hotar i 

sin tur validiteten, där värdet inte kan bli stort på grund av all hemlighet som 

fortfarande inte är allmänt kända. Därmed bildas det en samling av olika antaganden 

som olika forskare har gjort, som tillämpas i analysen, där det råder stor osäkerhet på 

grund av många spekulationer. Detta bidrar till att reliabiliteten i uppsatsen blir 

problematisk. 
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1.4.2 Källkritik 

 
Jag har  valt  ett  problematiserat  händelse  som trots olika förhandlingar gällande ett 

medlemskap ännu inte ägt rum ,  därmed  är  det  väldigt  svårt  att hitta material som just 

behandlar min problemställning. Jag kan inte med säkerhet förlita mig på att dessa  

författare  inte  skulle  kunna  ge  en  felaktig  bild  av  verkligheter  för  att  på  något  sätt 

främja sina egna intressen.  Därmed är det extremt viktigt att vara källkritisk för de 

material som jag kommer att behandla utöver de litterära böckerna som kan vara 

tendensiösa på grund av att det är ett aktuellt problem som är mångdebatterad runt om i 

Europa, inte minst i själva Turkiet. All material som ligger som grund för mitt arbete 

har akademisk förankring då dess  författare   mestadels   är   statsvetare   eller   har   andra   

akademiska   utbildningar. Förståelse  är  en  viktig  del  i  källkritiken  och  det  som  jag  

måste  tänka  på  i  relation  till  mitt problemområde  är  det  bakomliggande  avsikten  i  

skrivandet  av  de  olika artiklarna  och  de andra  verken.  Av  det  källmaterial  som  är  

rimligt  för  mig  att  få  tag  i  inom  ramen  för uppsatsarbetet kommer jag att välja det 

som bäst uppfyller de källkritiska kraven på äkthet, oberoende, samtidighet och 

tendens. Dessa fyra utgör källkritiska regler med vars hjälp man kan bedöma 

sanningshalten i olika påståenden. Innebörden av äkthet är att man försäkrar sig om att  

 

berättelserna ifråga faktiskt har producerats vid den tidpunkt, i det sammanhanget och 

av den eller de personer som anges.  Den andra regeln behandlar materialets  oberoende 

och den uppmärksammar tre olika aspekter av oberoende. 1) möjligheterna att bekräfta 

berättelser 2)  avståndet  mellan  berättare  och  berättelse  3)  berättarens  grad  av  

oberoende.  Samtidighet spelar på tiden som förflyter mellan en händelse och dess 

nedtecknande. Med det menas att samtidiga berättelser är mer trovärdiga eftersom 

människor har en större tendens att glömma och efterrationalisera. Den fjärde och sista 

regeln behandlar källans ursprung och menar på att denne  kan  ha  ett  intresse  av  att  

återge  en  snedvriden,  avsiktligt  tillrättalagd  berättelse  om verkligheten. Berättelsen 

blir i så fall en partsinlaga snarare än en fullständig beskrivning av verkliga 

händelseförlopp och omständigheter (Esaiasson m.fl. 2007:317ff). 
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1.5 Material 
 

Jag kommer att ta del utav ett stort omfång material för att kunna få till  en 

övertäckande bild av hur saker och ting förhåller sig till varandra. De problem som jag 

har mött gällande litteratur sökning  är  inte  bristen  på  material  vare  sig  gällande  

Turkiet  eller  EU, utan bristen  på  litteratur  som  har  icke-besluts  teori  som  

utgångspunkt. Utöver mitt empiriska fall så har jag fokuserat på att söka i olika databaser 

och tidskrifter som har Bachrach & Baratz teori, maktens två ansikten  som  förutsättning.  

Jag  har  inte lyckats hitta några forskningsrapporter gällande just Turkiet men det finns 

gott om  material som behandlar makt och det som är utmaningen är att hitta det som är 

relevant samt objektivt. När det kommer till motivanalys är det betydligt lättare att hitta 

skrivet material och det finns många  olika  forskare  som  har  använt  sig  utav  

metoden  i  deras  forskning.  Exempel  på författare  som  har  behandlat  olika aspekter  

av Turkiets  många  problem är  Bertil  Dunér som även tagit upp Turkiets problem i 

förhållande till EU medlemskap. Andra författare som  är  värda  att  nämna  är  

exempelvis  Erik  Cornell,  Elisabeth  Özdalga  samt  Johan  Arling. Dessa författare  

 

kommer att utgöra underlag för min uppsats men det finns självklart betydligt fler 

författare som har skrivit om Turkiet men jag har valt att beakta ovanstående författare 

som jag anser är relevanta ur min forskningssynpunkt. Förutom akademiska verk 

kommer jag att använda mig utav olika databaser samt artikelarkiv och EU:s hemsida. 

Det valda materialet för denna undersökning består av både primära och sekundära 

källor. Skillnaden mellan dessa två typer av material syftar främst på förmågan att 

bekräfta berättelser, alltså trovärdigheten och autenticiteten av ett visst dokument eller 

papper. Primära källor faller sig mer trovärdiga än sekundära källor på grund av att 

antaganden och påstående från människor som är direkt involverade  i  en  händelse  är  

lättare  att  tro  på  än  antagande  från  människor  som  endast återberättar vad andra har 

sagt (Esaiasson m fl. 2004:309). 

1.6 Disposition 
 

I  kapitel  ett  presenterar  jag  min  problemformulering  samt  syftet  med  uppsatsen.  

Dessutom introducerar jag i det inledande kapitlet mina frågeställningar samt avgränsningar.   
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Därefter presenterar  jag  min  metod, material  samt  disposition. I kapitel  två  tar  jag  

upp  tidigare forskning.  Vidare presenterar jag min teori gällande motivanalys senare ge en 

kort beskrivning av maktbegreppet, för att sedan  går  djupare  in  i  maktens  två  ansikten  

som  är utgångspunkten  i  min  teori  som  behandlar  icke-beslut.  I  kapitel  tre  

presenterar  jag  den moderna  historien  om  Turkiet,  tiden  efter  Mustafa  Kemal,  den  

Turkiska presidenten,  som  är känd under namnet Atatürk och de olika reformeringar 

som landet genomförde under hans tid och fram tills idag samt de olika problemen som 

präglat landet under den här perioden. Jag kommer i  kapitlet fyra som  utgörs  av mitt  

analyskapitel,  applicera  de  olika  empiriska fakta gällande kriterierna för Turkiets 

medlemskap på mina teorier. Jag kommer att applicera de  olika  hindren genom att först  

ta  upp  de  konkreta,  eller  med andra  ord  uttalade,  kriterier  för Turkiet och tillämpa det 

på motivanalys. Därefter kommer jag att ta upp de kriterier som är icke offentligt  

uttalade kriterier, där jag  implementerar  icke-beslut.  Kapitel fem kommer att innehålla 

en sammanfattning. 
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2 Teori 

2.1 Tidigare studier gällande Turkiet och EU 
 

 

Det finns väldigt mycket litteratur skrivet om Turkiet, men de flesta studierna är    

fokuserade på specifika teman. Två teman som är återkommande och väldigt omskrivna 

är uppfyllandet av Köpenhamnkriterierna. Jag har tagit del av böcker som kan vara till 

hjälp för min uppsats och en av dessa är bland annat, ”Turkey and the European Union” 

som behandlar förhållandet mellan EU  och  Turkiet.  Historiska  böcker  som  behandlar  

specifikt  Turkiets  modernisering  har  jag tagit del av två böcker som jag anser är 

relevanta, dessa är ”History of the Ottoman Empire and Modern Turkey” och ”I Atatürks 

spår”.  Tidigare  medlemsförhandlingar  inom  EU  finns  men  Turkiet  särskiljer  sig  

från  de  andra medlemsstaterna  inom  många  olika  faktorer  som  tidigare  nämnt.  

Därmed  är  det svårt att i förhand veta hur medlemsförhandlingarna gällande just 

Turkiet kommer att se ut. Det  problematiska  gällande  min  uppsats  är  att  det  inte  

finns  många  studier  som behandlar EU:s icke-besluts process. Eller studier som söker 

efter andra diplomatiska orsaker till varför Turkiet ännu inte har kunnat bli medlem i 

unionen förutom de givna faktorerna, som problematiken runt mänskliga rättigheter samt 

demokratisering. Den bok som lägger grunden för  icke-besluts  teori  är  skriven  av  

Bachrach  och  Baratz  ”makt  och  fattigdom”.  Det  finns många klassiska böcker som 

behandlar specifik maktbegreppet där forskare som Robert Dahl och Steven  Lukes  har  

behandlat  maktbegreppet  och  applicerat  det  på  olika  fall.  Men litteratur gällande 

just maktens andra ansikte har varit betydligt svårare att hitta. Två böcker som  har  

använt  sig  av  Bachratz  och  Baratz  teori  är  Sven-Erik  Svärds  bok  ”icke-beslut  - 

maktens  andra  ansikte”  samt  Nazem  Tahvilzadeh  som  skriver  om  

”Minoritetsmedier  i Göteborgs stad”. Dessa böcker har jag haft stor användning för 

under hela mitt arbete. Även om Turkiet är ett omskrivet land har jag inte funnit någon 

forskning kring icke-besluts process gällande Turkiet. 
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2.2 Motivationsanalys 
 

 

Motivanalyser   syftar   till   att   kartlägga   medvetna   överväganden   en   aktör   gör   

inför   en resolution.   Dessa medvetna överväganden är inte ett säkert fenomen utan kan 

ha flera olika betydelser. Man vill utforska aktörens intentioner samt de rationella 

analyserna som leder till ett  beslutstagande.  I  motivanalys  förutsätter  man  inte  att  de  

överväganden  som  görs  har  en saklig grund. Utan det som är essentiellt är att besluten 

är sak rationella och att beslutsfattarna är medvetna om deras beslut. Man kan alltid 

ifrågasätta en aktörs beslutsfattande på medvetna överväganden. Det finns många som 

kritiserar det faktum att man kan inte ha belägg på att man  kan förutse en aktörs  

vekliga  motiv för sin handling.  Motiv kan inte observeras  direkt utan det är endast 

mentala processer inom en aktör. Det som man däremot kan kunna se är aktörens  

tillsynes  uppriktiga  motiveringar  till  ett  beslut  men  som  forskare  måste  man  leva 

med  osäkerheten  att  en  aktör  av  ett  eller  annat  skäl  undertrycker  sitt  verkliga  

motiv.  De motiveringar som man gör behöver inte vara detsamma som motivet. Därmed 

är det intressant att undersöka hur motiveringarna ser ut. För sättet att motivera politiska 

beslut kan få konsekvenser i vilken mån besluten anses som acceptabla  ur  ett  

normativt  perspektiv.  Det  är  svårt  när  det  kommer  till politiker att förutse   

motiveringan  till sina  handlingar,  för de är oftast av saklig karaktär.  Det  är  viktigt  att 

man   presenterar   de   förhandsdefinierade   motiven   samt   att   man   beaktar   om   

de   är situationsanpassade eller allmängiltiga. I den här undersökningen är den 

situationsanpassade mest lämplig, där det ger en detaljerad förklaring till varför 

aktören väljer att göra som den gör  i  ett  aktuellt  beslutstillfälle.  Dock  är  det  värt  

att  observera  att  en  koncentration  på beslutens motivering innebär samtidigt att man 

avsäger sig möjligheten till att förklara varför besluten  blev  som  de  blev.  Det  är  viktigt  

att  försöka  kartlägga  en  aktörs  preferenser,  alltså vilket  av  flera  mål som  väger  tyngst  

hos  aktören.  Man  gör  en  åtskillnad  mellan  sakmotiv  och strategimotiv. Där sakmotiv 

handlar om vad aktören helst vill åstadkomma i ett aktuellt beslut om den fick bestämma 

på egen hand, medan strategimotiv är kopplad till förhandsbestämda allmänna mål på 

olika arenor ( Esaiasson m.fl 2007:327-333). 
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2.3 Maktens tre ansikten 
 

Det centrala i diskussionen om maktens tre ansikten är beskrivningen av makt i 

relation till makten  över  vad?  Maktens  första  ansikte  studerar  makten  över  

besluten,  maktens  andra ansikte studerar makten över dagordningen och i maktens   

tredje ansikte studerar man makten över tanken (Tahvilzadeh 2005:38). 

Trots  den  rika  floran  av  olika  studier  gällande  makten  i  samhället  förblir  

maktbegreppet svårgripbart.  Det  finns  många  som  har  analyserat  maktbegreppet  genom  

åren  och  alla  med olika perspektiv och synvinklar. Axel Hadenius har framlagt en 

begreppsbestämning där han särskiljer tre  olika  aspekter i  maktsammanhanget:  makt  

med  dess  avseende  på  det  politiska beslutsfattandet och dess förutsättningar, form samt 

dess verkan. Man skulle kunna grovt dela upp de förutsättningar som finns gällande 

studien av makt vid själva beslutsfattandet. Det kan handla  om  att  undersöka  de  

politiska  resurserna  såsom  ekonomi  och  levnadsstandard.  Den andra infallsvinkeln vid 

studier av makt är beslutsfattandets form där man studerar vem eller vilka   som   har   det   

faktiska   inflytandet   i   själva   beslutsprocessen.   Den   tredje   typen   av maktbegrepp 

finner man hos  dem som undersöker beslutens verkan som är det samma som beslutens   

effekt.   Forskarnas   olika   syn   på   makt   präglar   deras   kombination   av   olika 

infallsvinklar  vid  studier  av  makt.  Därmed,  beroende  på  vilket  specifikt  problem  de  

vill besvara, de kan omfatta maktdefinitioner som ser till en eller någon kombination av 

de relaterade infallsvinklarna. Detta illustreras i figuren nedan: 

 

Maktbegrepp 
Avseende 
Beslutsfattande 

Förutsättning 
Form 
Verkan 
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Detta  påverkar  i  sin  tur  den  pågående  kontroversen  gällande  mätningen  av  makt  

(Svärd1982: 12f). 

 

Det finns några ledande aktörer inom maktstudier som jag kommer att kortfattad nämna 

för att öka förståelsen för de olika aspekterna samt synvinklarna som råder inom studiet 

av makt. Den  första  forskaren  är  Hunter,  där  hans  definition  av  makt  begränsas  till  

beslutsfattandets form, enligt Svärd i sin bok icke-beslut, maktens andra ansikte. Han 

anser att makt omfattar relationer mellan individer och grupper där makt är strukturellt.  

Det  är  samhällsstrukturen som  skapar  förutsättningarna  för  de  beslut  som  fattas  i  ett  

samhälle.  Genom  att  fatta  icke- beslut  skapas  ”mobilisation  of  bias”  som  är  vad  

eliten  behöver  för  att  kunna  bevara  den rådande   strukturen   i   samhället.   Den   andra   

forskaren   är   Dahl   som   har   lyckats   lyfta maktdefinitionen till andra dimensioner 

med hans kända bok ”Who Governs”. Dahl fokuserar på  beslutssituationer  där han  anser  

att  det  är  det  gynnade  fåtalet  som  innehar  makten  och  styr  på majoritetens bekostnad. 

 

De  amerikanska  statsvetarna  Peter  Bachrach  och  Morton  S.  Baratz  tillkom  med  

en  ny maktdebatt  under  60-talet.  För att  kunna  avgöra  vem  som  verkligen  styr  ett  

samhälle  är  det inte tillräckligt att studera de som tar beslut. Istället hävdade de att det 

verkliga inflytandet är osynligt. Det är därför   av betydande   vikt   att   se   över   vilka   

frågor   som   överhuvudtaget   kommer   upp   i dagordningen. Istället för 

beslutsfattande skall man analysera icke-beslut om man vill kunna avslöja  maktens  

ansikte.  Genom  icke-beslut  kan  eliten  ha  en  inverkan  i  de  områden  där 

beslutfattandet  sker(Svärd1982:  15-8).  Den  sista  forskaren  som  jag  kommer  att  

nämna  är Lukes som har fastställt en grundprincip bakom maktbegreppet i sin bok 

”Power: A radical view”. Den innebär att A utövar makt över B när A påverkar B att 

agera mot sina intressen. Lukes  tar  upp  tre  olika  angreppssätt  gällande  maktstudier.  

Dessa  är  liberalen  såsom  Dahl, reformisten såsom Bachratz och Baratz och radikalen 

anser han innefattar honom själv. Varje definition  av  makt  vilar  på  ett  normativt  

intressebegrepp.  Lukes  anser  att  makt  kan  brukas individuellt, kollektivt, medvetet 

eller omedvetet (Ibid: 29ff).  
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2.4 Icke-beslut: maktens andra ansikte 
 

Bachratz  och  Baratz  skriver  i  boken  ”makt  och  fattigdom”  om  det  essentiella  i  

maktdebatten som oftast förbises av andra maktforskare. De hävdar att man i de 

flesta fall har observerat makt endast i beslutssituationer. Där förbiser de lika viktiga 

om inte viktigare området icke- beslutsfattandet. Det vill säga begränsningen till 

faktiska beslutsfattandet till ”säkra frågor”. Detta görs  genom   att   man   manipulerar   

samhällets   viktigaste   värderingar,   politiska institutioner och procedurer. Att bortse 

från detta är som att bortse från en av maktens två ”ansikten” skriver de.  Med andra  

ord finns makten att fatta beslut,  och makten eller förmågan att kunna hålla vissa 

frågor borta från beslutsarenan (Bachratz & Baratz 1977:28-3). 

 

Ett beslut i icke-besluts sammanhang innefattar en rad olika handlingar som faktorn  för  

beslutsprocessen  eller  ens  involverad  i  processen.   Utan  att  beslutsfattarnas beteende  

gällande  vissa  specifika  beslut  kan  delvis  eller  helt  förklaras  med  andra  termer 

såsom tvång, inflytande eller även auktoritet. Det finns ingen mekanisk metod för att 

kunna nå en full förståelse över hur beslutsprocessen fungerar(Ibid: 51ff). ”Ett  icke-beslut  

enligt  vår  definition  ett  beslut  som  består  i  att  man  undertrycker  eller motverkar en 

latent eller manifest utmaning mot beslutfattarens värderingar eller intressen.” (Bachratz 

& Baratz 1977: 55). 

Man kan uttrycka det enklare genom att säga att icke-beslut är ett medel för att kväva 

krav på en förändring i den rådande fördelningen av förmåner i samhället. Detta sker 

innan de ens har kommit till uttryck, att förtiga dem innan de ens kommer till 

beslutsarenan. Icke-beslut kan ta många  former.  En av dessa  former  är  icke-

beslutsfattande  genom  utövandet  av  makt  vilket kan ske med hjälp av exempelvis 

sanktioner. Men det som är mest relevant i detta fall är den indirekta formen av 

beslutsfattande som drar till fördel av en rådande partiskhet i det politiska systemet.  Det  

kan  innefatta  en  procedur  eller  regel  för  att  kväva  ett  krav  som  vill  bli  en politisk  

fråga.  Man  kan  även  avleda  utmaningar  genom  att  hänvisa  till  kommittéer  eller 

kommissioner för ett detaljerat och utdragen stadium, där man styr detta i tidskrävande  

 

och rituella  rutiner  som  finns  inbyggda  i  det  politiska  systemet.  En  sådan  taktik  kan  

vara  ett effektivt sätt att ”sålla bort varje energisk försök till förnyelse” där det blir 
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extremt effektivt mot särskild svaga organiserade grupper eller nationer(Bachratz & 

Baratz 1977:54ff). 

 

Bachratz och Baratz fokuserar på omfördelningen av värden, där de anser att värden 

vid en viss tidpunkt är fördelad på så sätt att vissa grupper privilegieras medan andra 

blir underprivilegierade. Detta tillstånd eller status-quo  ligger  hos  underprivilegierades  

intressen  att förändra.   Därmed   försöker   de   privilegierade   att   med   hjälp   av   olika   

medel   hindra   de underpreviligerades  deltagande  samt  inflytande  så  att  deras  

krav  inte  kommer  upp  på beslutsarenan( Bachratz & Baratz 1977: 66ff). 

 

Dessa olika hinder presenteras i figuren nedan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Förenklad version av Bachratz och Baratz modell av den politiska processen 
(ibid:65) 
 
 
Hinder 1 utgörs av värderingar, åsikter och myter som samhället omfattar. När ett 
missnöje står i konflikt med rådande normer undertrycks det och får inte tillgång till att 
behandlas som en fråga över huvud taget. Därmed blir frågan en icke-fråga och det 
eventuella beslutet som borde ha kommit till en icke beslut. 
 

Hinder  2  börjar  när  frågor  som  av  den  rådande  normen  co  värderingarna  inte  
anses  vara kontroversiella  och  fått passera  hinder  1.  Men frågorna  kan stoppas  under  
ledets  gång med hjälp av procedurer, institutioner samt organisationssätt som 
makthavarna använder sig av för att hindra frågan att nå beslutsarenan. Även här är det 
icke-beslut. 
 

Hinder  3  här  har  frågan  nått till  beslutsarenan men ändå  röstas  bort.  Här  kan  då  
 
frågan ha ändrats, omformulerats samt omdefinierats och har inte längre det ursprungliga 
målet. 
 

Hinder 4 Kravet har kommit in på beslutsarenan framgångsrikt utan större ändringar. 
Dock hindras det i den administrativa tolkningen och i verkställande stunder ändå inte 
förverkligats( Tahvilzadeh 2005:41). 
 

 
 
 
 
 
Hinder 1                      Hinder 2                      Hinder 3            Hinder 4         
Samhällets                          Procedurer        Nederlag,      Administrativ                            
Värderingar                        institutioner       ändringar       tolkning, 
(Icke-beslut)                       (icke-beslut)                                           Begränsad eller ingen verksamhet                                        
 

Kanal för val Av policy 

Besluts arena 
Fullbordade 
frågor 

Faktiskt 
policy 
förändring 
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2.5 Att empiriskt identifiera Icke-beslut 
 

Hur  kan  man  identifiera  ett  icke-beslut  empiriskt?  Att  fråga  berörda  parter  är  inte  

direkt aktuellt,   för   icke-beslutsfattarna   är   oftast   själva   omedvetna   av   

betydelsen   om   deras verksamhet.  Det  som  bäst  lämpar  sig  är  att  först  se  över  

beslutsprocessen.  Detta  görs lämpligast när man studerar en serie av konkreta beslut 

som fattas i samhället. Då får man en lista  på  individer  och  grupper  som  deltagit  

antingen  helt  öppet  eller  bakom  kulisserna  i lösandet   av   den   aktuella   konflikten   

eller   missnöjet.   En   detaljerad   undersökning   av beslutsprocessen  ger  värdefulla  

nycklar  till  den  rådande  mobiliseringen  av  partiskhet  som speglas i de spelregler 

som gäller i beslutfattande institutioner. Det  som  är  centralt  är  att  studera  flera  beslut  

som  verkar  vara  nyckelfrågor.  Istället  för  att fråga  den  klassiska  frågan:  vem  styr? 

(  Bachratz  &  Baratz  1977:57ff)  Ställer  man  istället frågorna: 

”Vilka  personer  eller  grupper  i  samhället  är  särskild  missgynnade  av  den  

nuvarande fördelningen av privilegier? I vilken utsträckning formar och vidmakthåller 

bruket av makt, auktoritet och inflytande ett politiskt system, som tenderar att konservera 

”orättvisa andelar” i  fördelningen av värden?” ( Bachratz & Baratz 1977:60) 

 

Trots att Bachratz och Baratz uppsatser publicerades så tidigt som 1962 och 1963 har det 

inte gjorts många försök att använda sig utav deras icke-besluts teori i den empiriska 

forskningen. Men   det   har   dock   bidragit   till   livliga   diskussioner   och   debatter   som   

pågår   än   idag. Anledningen till att det har gjorts så få försök kan bero på svårigheten 

att mäta och bedöma icke-beslut i den politiska sfären( Svärd 1982:82).  

Sven-Eric Svärd har i sin bok icke-beslut -maktens andra ansikte analyserat de olika 

forskares studier  gällande  icke-beslut, där  han  även  kritiskt  granskar  deras  olika  

empiriska  fall. Gällande Bachratz och Baratz empiriska studie med hjälp av icke-beslut i  

 

maktfördelningen i Baltimore  anser  han  att  deras  definition  är  för  vid.  Han  drar  

paralleller  till  Karl  Poppers vetenskapsteoretiska forskning för vad en god vetenskaplig 

teori är. Där utgångspunkten är: ”The more a theory forbids, the better it is”(Svärd 

1982:75) Dessutom ställer han sig frågande gällande just hur man kan urskilja verkligt 

inflytande från annat inflytande( Svärd 1982:74-3). 
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3 Turkiet – en kort tillbakablick 

3.1 Turkiet & den kemalistiska revolutionen 
 

 

Den  tredje  mars 1924  avskaffades  kalifatet  i  Turkiet  med  Mustafa  Kemal  Atatürk  i  

spetsen som hade lyckats utkämpa de allierade och vunnit kriget mot ett nationellt 

oberoende. Genom att  behålla  ledningen  och  initiativet  över  de  millitanta  åtagandena,  

hade Atatürk  uppnått  en mycket  stark  popularitet  bland  sina  landsmän.  Därmed  var  

det  självklart  att  han  fick  den auktoritära  rollen  som  ledaren  för  det  ”nya”  Turkiet.  

Den  moderna  turkiska  nationalismen skulle  grundas  på  det  turkiska  folkets  

överhöghet  i  motsats  till  den  osmanska  staten  där religiös enhet och olika folk och 

kulturers överhöghet skulle samexistera i en enad stat. Därmed   inleddes   olika   reformer   

för   att   skära   av   banden   med   den   gamla   osmanska statsbildningen.   De   radikala   

reformerna   innefattade   traditionella   institutioner:   politiska, sociala  samt  rättsliga.  

Landet  förklarades  som  republik som baseras  på sekulära principer. Besluten om 

avskaffandet av kalifaten samt ombildandet av en sekulär stat fick  många  konsekvenser  

för  Turkiets  framtida  relation  till  de  omgivande  regionerna.  På grund av att inget annat 

land tidigare hade tagit ett sådant radikalt beslut om att ta avstånd från de islamiska 

traditionerna kom Turkiet att få en särställning i den islamiska delen av världen. Turkiet 

riktade sitt intresse mot väst och inte bara som moderniseringsideal utan man såg det 

även som framtida politiska bundsförvanter. Den modernisering som man drömde om 

gällde inte   bara   fabriker,   vägar,   skolor   och   sjukhus   utan även   en   reformering   

av   de   politiska institutionerna. Det gällde främst en parlamentarisk demokrati för att 

knytas allt närmare den västeuropeiska gemenskapen( Özdalga 1987: 25,93). 

 

Det tidigare stolta Osmanska Riket som under sin storhetstid omfattat många i 

Arabvärlden hade i grunden varit ett mycket slutet samhälle. Även om det verkar 

paradoxalt med tanke på de  stora  erövringar  som  skedde  fram  till  1600-talet,  med  all  

dess  flora  av  folkslag  samt religioner  som  utgjorde  dess  karaktär.  Men  trots  detta  

hade  utbytet  av  kontakter  mellan sultanväldet  i  öst  och  monarkierna  i  väst  varit  

obetydliga.  Med  avseende  på  sitt  historiska perspektiv  på  utrikesrelationerna  började  

de  turkiska  nationalisterna  att  ta  nya  vägar.  Ett viktigt  element  i  

moderniseringsstrategin  var  avståndstagandet  från  den  gamla  idén  om Koranen  eller  



 21 

Guds  vilja  som  den  ytterst  legitimerade  grunden  för  den  politiska  makten. Istället 

formades en statsideologi baserad på nationens eller folkets vilja. Islam skulle bli en 

personlig  angelägenhet  för  var  och  en.  Samhället  skulle  inte  organisera  sig  efter  

Koranens principer  utan  de  principer  som  utvecklades  i  moderna  stater  i  väst.  Detta  

angreppssätt kritiserades starkt av stora antalet utav den turkiska befolkningen, där det 

blossade upp en stor konflikt  i  de  kurdiska  delarna  i  östra  Turkiet  som  hotade  hela  den  

nya  Turkiska  staten (Özdalga 1987:94-3). 

 

Upplysningsideal blev själva kärnan i de så kallade kemalistiska1  ledarnas nya 

ideologi. Detta skulle genomsyra allt i den nya nationen. De införde nya lagar som 

hämtades direkt från det europeiska lagstiftningsväsendet. Det arabiska skrivsättet 

ersattes av det latinska alfabetet och den islamiska  tidsberäkning  av  den  gregorianska.  

Det  splittrade  halvtkoloniala  osmanska statsbildningen  blev  ersatt  av  en  republik  

med  borgerliga  institutioner  som  var  enligt  det västerländska mönstret( Özdalga 

1978:23f). 

3.2 Turkiet förenas med väst 
 

 

Atatürk  la  grunden  till  en  demokratisk  stat  och  kemalismerna  arbetade  emot  

denna  vision därmed  var  relationen  till  väst  och  speciellt  med  EU  en  fråga  om  

en  turkiskt  nationell identitet.  Att  skapa  ett  icke  fientligt  förhållande  gentemot  

tidigare  fiender  såsom  Grekland blev ett steg närmare drömmen.  Detta var även 

fallet då man undvek att ha några militanta konflikter  under  andra  världskriget.  

1947  föreslog  den  amerikanska  presidenten  Harry  S Truman  till  kongressen  om  

ekonomiskt  samt  militärt  hjälp  till  Grekland och  Turkiet.  Detta skulle  hjälpa  de  

från  Sovjetunionen  och  dess  makt.  Marshallavtalet  offentliggjordes  i Ankara 

1947, ett amerikanskt samarbete som skulle vara i trettio år som byggde upp ett starkt 

militärtsystem.  

 

   Dessutom trädde Turkiet i ett samarbete med OECD2  för att främja ekonomin i     

landet samt stärka  det  ekonomiska  förhållandet  med  USA.  Turkiet  bidrog  med  

militära  insatser  till  FN under starten av Korea kriget under 1950 som resulterade i ett 

                                                 
1 Den kader av yngre, nationalistiskt sinnade militära officierare, intellektuella och byråkrater som samlats 
kring Mustafa Atatürk och delade hans vision om byggandet av ett nytt tidsenligt samhälle från grunden. 
2 Euroepan Economic Cooperation 
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medlemskap i NATO3 1952(Shaw 1977: 400). 

Turkiets inträde i NATO möttes av kritik både från England och Frankrike där utökning 

av det  strategiska  åtagandet  ansågs  onödig, men  för  att  skydda  sig  mot  en  rysk  

expansion accepterades Turkiet av de allierade i väst. Det militära och ekonomiska 

samarbetet med Väst har  varit  den  främsta  basen  i  den  turkiska  utrikespolitiken  

samt  dess  essentiella  mål  av västerländskt   intresse   sen   dess.   Turkiet   tog  en   

ledande   roll   som   fredsbevarande   samt stabiliserande av globala samt regionala 

konflikter under kalla kriget. Upplösningen av Sovjet förstärkte Turkiets geografiska 

läge och dess förhållande mellan Europa och Asien och detta uppmärksammades   ur  

en   västerländskt  säkerhets perspektiv.   För  turkar  var   ett   turkiskt medlemskap  i  

NATO  en  verifikation  på  att  de  var  en  del  av  Europa  där  ett medlemskap  i  EU  

var  en  naturlig  led.  Därmed  ansökte  landet  redan  om  ett  medlemskap  i European 

community 1959 och Ankaraavtalet skrevs under 1963. Under hela utvecklingen av 

Turkiets  förhållande  med  EU  har  Grekland  utgjort  en  viktig  faktor.  Fruktan  att  

komma  i efterkälke  av den  grekiska  staten  i  en  dominerad  västerländsk  plattform  

har  bidragit  till  att utrikespolitiken har stärkts för att enas med EU( Kütük 2003:64). 

3.3 Ankara-avtalet 
 

Avtalet som  även är känd som associationsavtal förhandlades fram  mellan Turkiet 

och EC 1963   och   trädde    i   kraft   1964.    Bara    sexton   dagar   efter   Greklands   

ansökan   om medlemsförhandlingar till EC 1959 skickade Turkiet sin ansökan. Detta 

ansågs som en led av den  västerländska  kampanjen,  kulminationen  av  Turkiets  

orientering  in  i  väst.  Detta  skulle gynna den fria handeln för turkiskt export till 

euroepiska marknaden vilket skulle stimulera en ekonomisk  tillväxt.  Det  rådde  en 

stor  oenighet  mellan  EU  och  Turkiet  gällande  avtalets betydelse. EU ansåg inte 

avtalet som garanti för Turkiet som medlem utan bara en bit på vägen till ett  

 

medlemskap. Därmed ansåg man inte ha några obligationer på mer än så (Kütük 

2003:65f). Redan  innan  avtalet  skrevs  på  hade  turkiska  arbetare  börjat  immigrera  till  

Tyskland  men antalet ökade drastiskt efter att avtalet blev gällande. Den turkiska staten 

ansåg fri rörelse på turkiska arbetare som en självklar positiv effekt med avtalet. Detta la 

grunden till den enorma turkiska   invandringen   till   Tyskland   som   har   skapat   

många   problem   inom   de   flesta samhällssektorer inom landet. En bieffekt av detta 

                                                 
3 North Atlantic Treaty organization 
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problem har skapat en negativ syn på ett fullt turkiskt medlemskap( Ibid:66). 

3.4 Turkiet och EU i förhandlingsperspektiv 
 

 

Med hjälp av olika förhandlingar undertecknade man det s k tilläggsprotokollet 1972. 

Härmed inleddes den andra fasen av programmet där man ur ett teoretiskt perspektiv gav 

tillåtelse för fri export. Men under de kommande åren utvecklades ett förhållande med 

mycket misstro från båda  parter.  Den  otillfredsställande  relationen  mellan  EU  och  

Turkiet  handlar  snarare  om politik mer än ekonomi. Det kan kort sammanfattas med 

den turkiska militära ockupationen 1963,  1971 och intervention av Cypern 1980,  

oljekrisen under 1973 samt 1974.  Alla dessa faktorer  har  haft  en  central  roll  i  

Turkiets  motgångar  i  relation  till  EU.  Den  militära ockupationen av Cypern 1971  

lyfte  upp mänskliga  rättigheter  i  den  politiska agendan  inom EU för första gången. 

Turkiet kämpar än idag med problematiken kring mänskliga rättigheter. Generellt sätt är 

ekonomin en viktig aspekt för Turkiets relation i förhållande till EU.  Under 1970-talet  

åtog  sig  Turkiet  att  modernisera  ekonomin.  Även  om  landet  hade  relativt  hög 

ekonomisk tillväxt var Turkiet tvungen att låna för att utveckla ekonomin. Den 

ekonomiska osäkerheten   orsakade   att   motståndarna   till   Europasamarbete   fick   

många   röster   under parlamentsvalet 1973. Därmed tog man tillfället i akt och frös det 

ingångna avtalet med EU. Under  början  av  80-talet  återupptogs  förhandlingarna  men  

blev  liggande  på  grund  av militärkuppen  som  följdes  av  massmord,  tortyr  etc.  

Därmed  har  demokrati  samt  mänskliga rättigheter varit viktiga i kontexten för ett fullt 

medlemskap i unionen. Under början av 90- talet återupptogs förhandlingarna och EU 

ställde krav på Turkiet och vice versa. Men varken EU eller Turkiet har kunnat hålla sig  

 

till avtalen om de nödvändiga förändringar som krävs för ett medlemskap i Unionen 

(Kütük 2003: 67-7) 

3.5 Köpenhamnkriterierna 
 

Vid  Europeiska  rådets  möte  i  Köpenhamn  1993  fastslogs  tre  kriterier  för  EU-

medlemskap. Dessa tre kriterier måste uppfyllas för att landet skall kunna vara med i 

förhandlingarna kring medlemskap: 

• Stabila institutioner som garanterar demokrati, rättssäkerhet, mänskliga rättigheter 

och respekt för minoriteter - dessa är politiska kriterierna 

• Fungerande marknadsekonomi som kan behålla en konkurrenskraftig press som 
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finns inom unionen. Dessa är de ekonomiska. 

• Antagande  av  gemenskapens  regelverk,  inbegripen  anslutning  till  EU:s  

politiska, ekonomiska och monetära mål( Karakas 2006:316). 

3.6 Turkiet idag 
 
 
I Europeiska  kommissionens  rapport  från  2007 har  Turkiet  kommit  långt  i  vissa  

avseenden utav   uppfyllandet   av   Köpenhamnkriterierna. Inom   mänskliga   rättigheter   

har   Turkiet implementerad noll tolerans system gentemot tortyr. Dessutom har man 

avvecklat dödstraff samt förbättrat villkoren i fängelserna. Men det förekommer 

fortfarande rapporter om tortyr och  dåligt  bemötande  vid  arresteringar.  Rättsväsendet  

har  också  lyckats  komma  långt  men rätten till advokat till alla dömda personer är 

fortfarande inte fullt utvecklad mest i de östra och sydöstra delarna av landet. 

Fängelserna i Turkiet håller på att renoveras där det i vissa fall varit  i  väldigt  dåligt  

skick och man utbildar kompetenta fängelsevakter.  Gällande  yttrandefrihet finns  det  

fortfarande  indikatorer  på  att  ämnen  som  anses  gå  emot  regeringens  policy 

censureras. Åtal samt övertygelsen gällande rätten till att yttrandet av åsikter kring icke-

våld inom vissa delar av landet är problematiska. Detta gäller främst personer som är i 

minoritet såsom  armenier  och  kurder.  Oftast  åtalas  dessa  personer  för  att  gå  emot  

den  ”turkiska” nationen. EU arbetar ständigt med förbättrandet av villkoren för 

minoritetsgrupper som är ett av Köpenhamnskriterierna.  Mordet på Hrank Did, en  

 

armenisk journalist som var åtalad för olika  brott  kring  icke-vålds  policy  väckte  stor  

uppmärksamhet  både  inrikes och utrikes. Kvinnorsrättigheter har förbättras i många 

avseenden främst rätten till sökandet av skydd mot familjemedlemmar.Våld mot kvinnor  

är  fortfarande  ett  stort  problem  trots  alla  åtgärder regeringen har avsatt. Många olika 

kampanjer har genomförts i Turkiet där man har försökt att handskas med problem kring 

barnens utbildning. Upp till 5 fem procent av barnen i Turkiet får inte någon adekvat 

utbildning.  Detta problem innefattar främst flickor i östra delarna av landet. Även om 

Turkiet har förbättrat många av de kriterier som bör finnas i en demokratisk stat, finns  

det fortfarande många  hinder som bör tillses.  Minoriteter i Turkiet får fortfarande 

kämpa för att kunna erhålla samma rättigheter som andra turkiska medborgare. Turkiet 

tillåter idag  det  kurdiska  språket  i  skolorna  samt  tv  kanaler  för  det  kurdiska  folket.  

Men  andra minoritetsgrupper  har  inte  fått  ta  del  av  dessa  förmåner,  de  mest  utsatta  är  

fortfarande  de grekiska samt armeniska befolkningsgrupperna. Inom sydöstra Turkiet 
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som består mestadels av kurder återfinns mycket problem. Speciellt gällande PKK som 

idag är stämplade bland en av världens terroristgrupper. Konflikter kring den turkiska 

regeringen och PKK ökar för varje dag.  EU  förhandlar  fortfarande  med  Turkiet  

angående  hur  man  kan  lösa  detta  problem. Cypernfrågan  är  också  aktuellt  även  om  

arbetet  gällande  en  fredlig  lösning  har  etablerats finns  det  fortfarande  många  hinder  

på  vägen.  Ett  annat  problem  som  Turkiet  har  svårt  att etablera  efter  EU:s  kriterier är 

militärens  roll  i  den  politiska  arenan.  Ett tydligt  exempel  på detta  är  den  nya  

konstitutionen  som  bildades  1982 som  är  frambringat  av  militären.  Även  om Turkiet  

har  kommit  långt  i  sitt  reformprogram  i  alla  samhällsnivåer  återstår  det  fortfarande 

mycket arbetet (http://ec.europa.eu). 
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4 Analys 

4.1 Tullunionen, en bidragande faktor? 

 

Debatten  i  Europaparlamentet  gällande  Turkiet  och  tullunionen4  visade  på  en  stark  

opinion där  medlemsländerna  ställde  sig  kritiska.  Denna  tveksamhet  var  mest  

baserad  på  Turkiets hemhörighet i Europa och därmed ville de med alla medel skjuta 

upp förhandlingarna kring en  gemensam  tullunion. Istället  riktade  man  sin  

uppmärksamhet  på  Turkiets  bristande förmåga  att  anpassa  sig  efter  västerländsk  

rättsuppfattning.  Vilket  i  sin  tur  blev  en  central argument rörande mänskliga 

rättigheter, Cypern och kurdfrågan(Cornell 1997:123). EU som vidare    genom   

arbetet   refereras   som   en   aktör,    avsatte    sina    riktiga    motiv   bakom 

Köpenhamnskriteriernas för att avleda uppmärksamheten från deras genuina avsikter. 

Därmed blir det lätt att se precis som motivanalys dikterar att politiker kan 

argumentera sakligt för att dölja beslutens verkliga mening. 

 

Det  är  viktigt  att  skilja  på  en  aktörs  motiv  från  dess  motivering,  därmed  är  det  en  

central aspekt att diskutera kring varför EU ändrade sitt beslut, även om de angivna 

kriterierna sen tidigare inte var uppfyllda.  Motivet till ändringen har i detta fall med 

eget intresse att göra. Detta visas tydligt när en aktör ändrar sina motiveringar efter 

externa faktorer. Det är baserat på  att  de  medvetna  övervägandena  inte  har  en  

saklig  grund  där  företeelsen  kan  ha  olika betydelser. Här nedan kommer olika 

faktorer diskuteras som gör att även om EU fortfarande lägger stor vikt vid 

Köpenhamnskriterierna, använder de dessa mot Turkiets medlemskapsförhandlingar som 

kontinuerligt innefattar nya aspekter i förhandlingarna. Även om de förbättringar som 

krävdes gällande uppfyllandet av Köpenhamnkriterierna inte hade  blivit  utförda  från  

Turkiets  sida,  accepterade  Europeiska  kommissionen  Turkiet  i Tullunionen 

1996.Förhandlingarna kring tillträdet innefattade    många punkter där diskrepansen  

mellan vad Turkiet hade för intresse för att komma med, och det som EU ville få ut  av  

avtalet,  var  vid  skilda.  Det  som  Turkiet  mest  ville  uppnå  utav  tullunionen  var  fri 

förflyttning av turkiskt arbetskraft inom unionen, vilket nekades. Detta motiverades 
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med att icke  medlemsstater  inte  fick  ingå  i  den  fria  arbetskraften.  Unionen  

förhindrade även vissa marknadsfördelar  som  medlemsstaterna  inom  EU  har  erhållit  

men  som  Turkiet  exkluderas ifrån. Därmed ansåg Turkiet inte detta som ett 

acceptabelt substitut för ett fullt medlemskap. Som tröst lovade EU att finansiellt 

assistera Turkiet för att kunna uppnå en ekonomisk EU standard  samt  skenbarligen  

rekonstruera  den  turkiska  industrin.  Men  även  efter  att  Turkiet fick  bli  en  del  av  

tullunionen  fortsatte  Grekland  att  med  alla  medel  fördröja  processen  för Turkiet att 

ta emot ett fullt medlemskap( Dinan 1999:495). 

 

I och med Sovjetunionens fall fick EU ett intresse för att utvidga gränserna till öst. 

Därmed började  den  europeiska  politiken  se  Turkiet  med  andra  ögon.  Under  

början  av  90-talet uppmärksammades Turkiets geografiska läge som ett viktigt 

komplement till Europa. Därmed startade  man  förhandlingarna  som  hade  stått  och  

väntat  sedan  1972  kring  skapandet  av  en tullunion  mellan  dessa  två  parter.  Man  såg  

Turkiet  som  en  intressant  marknad  som  kunde även  bidra  till  att  EU  kunde  

använda  Turkiet  som  en  export  bas  mellan  Central  Asien, Svartahavsregionen  samt  

Mellan  Östern.  Tullunionen  skulle  erbjuda  Europeiska  företag  en 

konsumentorienterad  marknad  som  var  under  1995,  EU:s  tionde  största  

handelspartner. Därmed finns det många motiv som främjas, sett ur ett ekonomiskt och 

en säkerhetskontext inom EU(Mastny m.fl 1996:210f). 

 

Trots att Turkiet insisterade på att EU skulle ta upp förhandlingarna kring ett 

medlemskap i unionen  under  tullavtalet  var  EU:s  attityd  vikande.  EU  var  noga  med  

att  inte  nämna  något under  förhandlingarna  kring  tullunionen  om  de  hinder  som  

Turkiets  medlemskap  innebar. Dessutom  undvek  de  tills  vidare  besvarandet  om vilka  

följder  avtalet  skulle  ha  på framtida medlemskap. EU hade inga framtida planer på att 

involvera Turkiet mer än bara på att skapa ett nära samarbete kring tullunionen. 

Motivet kring varför EU ville ha Turkiet i tullunionen var ett sätt för de att dämpa  

 

Turkiets negativa attityd mot EU på grund av att deras ansökan hade fått läggas åt 

sidan alldeles för länge. EU var fullt medveten om de konsekvenser som skulle kunna 

uppstå om förhandlingsprocessen dröjde mer både inom den politiska sfären i Turkiet 

                                                                                                                                                    
4 Tanken med en tullunion mellan medlemstsaterna var baserad på principen om en gemensam ekonomisk 
marknad. Den s.k. inre marknaden skulle förbättras vilket innebar fri rörlighet för varor, personer, tjänster 
och kapital ( Tallberg 2001:23f). 
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samt den allmänna opinionen gällande EU. Ur  ett  säkerhetsperspektiv var  Turkiet  

väldigt  intressant  och  detta  kan  expliceras  genom att citera vad UK utrikesminister 

Douglas Hurd förklarade under ett toppmöte: 

”It is extremely important to maintain a partnership with Turkey. Whether one thinks 

of the Balkans, or the dialogue on human rights, or the Soviet Union, or the Middle 

East, or Cyprus, relations with Turkey are indispensable” ( Financial Times I Arikan 

2003:81). 

 

EU har I många avseenden saknat engagemang till att stödja Turkiets förberedelser inför 

ett medlemskap. Varför  EU  valde   att   få   med   Turkiet   i   tullunionen   kan   ses   ur   

ett situationsanpassat   motiv   där   flera   olika   faktorer   gynnade   EU,   men   gällande   

ett   fullt medlemskap  finns  det  alldeles  för  många  faktorer  som  kan  missgynna  EU.  

Därmed  är  det mest lämpligt för EU att se tullunionen som  ett substitut för ett fullt  

medlemskap (Arikan 2003:78-4). 

 

Man  kan  tydligt  se  varför  EU  accepterade  Turkiet  i  tullunionen  gällande  den  

ekonomiska aspekten. Turkiet importerade för 24,3 billion USD under 2000 i 

jämförelse med deras export som  bestod  utav  12,9  billion  USD. Som resultat  kan  man  

tydligt  se  att  tullunion  är  till  en  mer fördel för EU än Turkiet. Avtalet bidrar till att 

EU gynnas av Turkiets ekonomi även under de ekonomiska kriserna under början av 

det nya seklet. Därmed behöver inte EU arbeta för ett framtida medlemskap. På grund 

av att Turkiet är den enda landet som har kommit överens om tullunionen  utan  att  vara  

medlem  i  EU,  har  Turkiet  förlorat  ett  viktigt  verktyg  i  fortsatta förhandlingar.  

Trots  det  faktum  att  Turkiet  har  börjat  förhandla  om  ett  fullt  medlemskap  i unionen 

argumenterar EU fortfarande för Köpenhamnskriterierna( Kütük 2003:28). 

 

Man kan dra paralleller till motivanalys och visa EU:s handling som en 

strategisktmotiv. Det kan  innefatta  en  ekonomisk och  en  finansiell  konsolidering  

men  även  främjandet  av demokratisering,  som  skulle  stärka  den  turkiska  

ekonomin.  Det  finns  dock andra  faktorer såsom  säkerhet   för   europeiska   företag   

samt   ur   ett   säkerhetspolitiskt   perspektiv. Säkerhetsaspekten   är   central   med   

tanke   på   Turkiets   geografiska   läge   mellan   den konfliktdrabbade regionen. 

Tullunionen sågs som en mekanism vilket skulle ankra Turkiet in i väst.  Gällande  

Turkiet,  gynnar  tullunionen  till  bara  30  procent  av  gods  som  produceras  i landet. 
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Men det sakmål som gäller för Turkiet i detta fall är snarare en politisk fråga snarare 

än ekonomiskt, där Turkiets intresse i avtalet låg i att bli en del av Europa. På grund 

av att Turkiet inte är en medlemsstat blir konsekvensen att de inte erhåller någon 

beslutsfattningsrätt i Bryssel, samt ingen inflytande över multinationella  

beslutsfattande. Därmed blir  tullunionen  ett odemokratiskt  system  gällande  Turkiet, 

men  på  grund  av  att  EU främjas  av  avtalet  är motiveringarna  många  till  

behållandet  av  systemet.  EU  antyder  att  Turkiet  måste  uppfylla EU:s  krav gällande  

de  olika  reformer  som  är  anvisade  för  ett  medlemskap(Karakas  2006:324-3) 

 

Många viktiga faktorer är bidragande effekter till att EU vill fortsätta med tullunionen 

utan att behöva erbjuda Turkiet ett fullt medlemskap. Några av dessa aspekter kan kort 

sammanfattas som  rädslan  för  en  obegränsad  frihet  av  förflyttning  inom  EU  för  

personer  och  arbetare. Rädslan av att behöva betala stora transaktioner omfattande 

miljoner av euro till Turkiet för betalandet av strukturell samt jordbruksfond. Dessutom 

är rädslan stort för att Turkiet kan få väldigt  stort  inflytande  inom  EU  med  tanke  på  

landets  storlek.  Därmed  blev  det  formella kravet  från  EU  att  Turkiet  var  tvungen  

att  erkänna  de  tio  nya  medlemsstaterna  inom tullunionen därav Cypern. Turkiet 

accepterade kriterierna men EU:s krav motiverades med att Cypernfrågan skall vara  löst  

samt Köpenhamnskriterierna, speciellt gällande  kurdernas  situation  i  landet, och  

demokratiseringsreformer för ett fullt  medlemskap. Men  Turkiet  motsatte sig  kriterierna  

gällande  Cypern  där  de  ansåg  att  de  hade  gjort  många  uppoffringar  när  de erkände 

Cypern i tullunionen(Ibid:311-7). 

 

Migrationsfrågan gällande Turkiets rätt till att inneha tillgång till fri förflyttning av 

personer samt arbetare ses som ett stort problem för unionen. Många länder i EU 

motsätter sig starkt till  att  Turkiet  skall  komma  med  EU  på  grund  av  just  

migrationsaspekten.  Det  är  en  stor skillnad  på  tullunionen  som  är  mest  baserad  på  

ett  ekonomiskt  samarbete  än  friheten  av förflyttning av 70 miljoner turkar. En 

potentiell massimmigration från Turkiet anses som ett stort  dilemma.  En  ny  

undersökning  visar  att  44  procent  av  turkarna  skulle  försöka  att  hitta arbete utanför 

Turkiet om landet får komma med i EU. Därmed finns det diskussioner inom EU  om  

hur  man  kan  på  bästa  sätt  handskas  med  problemet.  Ett  förslag  är  att  inneha  en 

permanent restriktion gentemot turkiska arbetare. På vilka basis beslutet än är 

diskuterad, så anses det som en diskriminering från Turkiska staten( Kubick 2005: 72). 
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I en stor finsk tidning hade en EU diplomat ställt en retorisk fråga: ”Är ni i Finland 

verkligen beredda på att ha fem miljoner turkiska arbetare immigrerade till er så fort 

förhandlingarna är avslutade?” (vesikallio i Duner 2006:138) 

4.1.2 EU: s bristande engagemang? 

 

Det Europeiska finansiella stödet till Turkiet har varken varit en del av tullunionen eller 

inom associeringsavtalet.   EU  har   i   många   avseenden   misslyckats   med   att   

implementera  det finansiella  avtalet.  Den  Europeiska  policyn  gentemot  Turkiet  har  

varit  otillräcklig  gällande den progressiva integrationspolitiken med att förebygga 

samarbetet för att underlätta Turkiets framtida  medlemskap.  I  och  med  tullunionen  

förklarade  EU  att  Turkiet  behövde  betydande finansiella resurser för att kunna bygga 

upp dess ekonomi. Men i praktiken fick Turkiet för lite sponsring gällande  

uppbyggnad  av  den  ekonomiska  sektorn.   EU har  inte  erbjudit tillräckligt med 

finansiellt stöd eller teknisk support i många områden, som fortfarande utgör en   

barriär   till   Turkiets   framtida   medlemsförhandlingar.   EU  och   Turkiet   gjorde   

en överenskommelse om att EU skulle ge fyra biståndspaket efter Ankara avtalet.  

Detta skulle hjälpa Turkiet att få upp sin ekonomiska sektor till en europeisk standard. 

Tre biståndspaket implementerades.   Den  fjärde   som   var   inplanerat   frös   inne   på   

grund   av   militärens maktövertagande. Sen började inte det ekonomiska stödet förrän 

under 1990- talet. Även  Turkiet  har  haft  problem  med  att  hålla  sig  till  avtalet  

gällande  de  olika  krav  som tullunionen krävde. Implementeringen av de olika  

 

förändringar som var överenskommet inom tullunionen gick väldigt  sakta.  De  olika 

områdena  såsom standardisering, förberedelse samt implementering av lagstiftningar 

gällande produkter, självständiga och effektiva funktionssätt inom  olika  myndigheter  

är  fortfarande  problematiska.  Även  utökning  av  tullunionen  till jordbruk och  

service  har  diskuterats  länge  utan  några  resultat.  Politiken  inom  Turkiet  är 

kundkrets baserad vilket medför att tullunionen har blivit ett offer för politisk 

ställning samt kalkylering( Ugur m.fl 2004:66). 
 

 
När avtalet mellan tullunionen och Turkiet skrevs under lovade EU att finansiera Turkiet 

med 370 miljoner dollars för  att  hjälpa  Turkiet med statsskulden  men Grekland  

motsatte  sig det starkt. Därmed minskade  de  summan  till  mindre  än  hälften.  Detta 

indikerar  att  om  EU verkligen hade viljan, så hade det funnits många vägar att förhindra 
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Grekland motarbetade detta. Man bör ha i åtanke att finansiellt stöd är en del av avtalet, 

dessutom har EU inte gett några större bistånd gällande reformeringar av mänskliga 

rättigheter eller demokratisering, även om de ser dessa kriterier som nödvändiga för 

fortsatta förhandlingar.  Turkiet har inte lyckats uppfylla alla kriterier gällande mänskliga 

rättigheter men EU har heller inte bidragit med några  särskilda  hjälpmedel. Därmed  kan  

man  tydligt  se  att  EU  har  behandlat  Turkiet annorlunda  i  jämförelse  med  andra  

kandidatländer. Även om dessa har liknande problem gällande uppfyllandet av 

Köpenhamnskriterierna( Arikan 2003: 93-6). 

 

Turkiet har fått mycket mindre i bistånd gällande demokratiseringsprocessen än någon 

annan kandidatstat. Om  man  ser  över  det  bistånd  som  Polen  har  erhållit  från  EU  är  

det  radikala skillnader. Polen  har  fått    mångdubbelt  större, ett mer genomtänkt    samt    

bredare demokratiseringsbistånd, även om båda länderna var kandidatländerna under 

1990 talet. Ett motiv till  detta kan bero på att EU ansåg att Polen hade  bättre 

förutsättningar till att bli ett stabilt  demokratiland  än  Turkiet.  Men  detta  förehåller  sig 

väldigt  osäkert  för  om  man  hade rangordnad  världens  stater under  början  av  1990-

talet enligt  en  lista  baserad  på  respekt  för mänskliga rättigheter samt demokratiska 

principer hade Polen hamnat högre upp på listan än Turkiet. Sedan 

Köpenhamnskriterierna skrevs på avsatte EU ett mindre post för att finansiera  

 

Demokratiprojekt i Turkiet. Detta hämtades från den amerikanska  förebilden  

”exportera” demokrati till andra länder. Ca 30 olika projekt har finansierats i Turkiet där 

mer än hälften av dessa  har  varit  direkt  kopplade  till  mänskliga  rättigheter.Turkiets 

demokratibistånd är inriktad mest på mänskliga rättigheter snarare än på det civila 

samhället. Därmed har Turkiet inte fått något särskild bistånd för att reformera och 

stärka landets politiska institutioner, rättväsendet eller den institutionella infrastrukturen 

( Lundgren 1998:92-6). 

 

Lundgren i boken europeisk identitetspolitik förklarar skillnaderna mellan Turkiet och 

Polens demokratibistånd utefter kulturella föreställningar. Där motivet för att Turkiet 

erhåller mindre bistånd än andra kandidatländer är baserad på kulturella skillnader. Det 

är betydligt lättare att identifiera  gemensamma  beröringspunkter  när  det  handlar  om  

Polen  som  ligger  i  Europa. Medan Turkiet som ligger mer i periferin med bara 5 

procent av landets totala yta i Europa är det lätt att uppleva Turkiet mer främmande. 
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Därmed ligger det till hands för EU att åtgärda bara de mest primära demokratiseringars  

bristerna;  att  arbeta  för  mänskliga  rättigheter  och därmed bortse från det faktum att 

även Turkiets civila samhälle är i stort behov av externt stöd precis som 

Polen(Ibid:157). 

4.3 Turkiets förhandlingar, en icke- fråga i EU? 

 

Man  kan  enligt  ovanstående  analys  tydligt  se  att  EU  har  motiverat  tullunionen  

som  ett substitut för fortsatta förhandlingar gällande Turkiet. Men idag är 

förhandlingarna för ett fullt medlemskap  igång  i  EU:s  beslutsprocess.  Dock  har  det  

ännu  inte  resulterat  i  några  klara datum om när Turkiet får ingå i unionen. Sedan  

1998  då  Turkiet  fick  besked  om  att  förhandlingarna  gällande  ett  fullt  medlemskap 

skulle  börja  har  EU  varje  år  ställt  samman  olika  rapporter.  Dessa  rapporter  har  

innefattat myriader av förändringsförslag som Turkiet har varit tvungen att förbättra 

inför ett framtida medlemskap. Rapporterna  har varit av olika karaktär där   

ekonomiska   samt   politiska aspekterna  har  varit  centrala.  Problemet  gällande  

Köpenhamnskriterierna  har  kontinuerligt varit ett hinder för Turkiet. Men EU har 

aldrig officiellt nämnt faktorer gällande den religiösa skillnaden eller landets   

 

befolkning  som  några  avgörande  aspekter.  Den  turkiska  opinionen anser att de 

ekonomiska samt politiska faktorerna inte är anledningen till att Turkiet inte får vara  

med.  De  hänvisar  till  öststaterna  därav  Rumänien  och  antyder  att  även  om  landet  

inte uppfyllde EU:s kriterier gällande Köpenhamnskriterierna fick de klar besked 

väldigt snabbt. Turkiets f.d primär minister Mesut Yilmaz anklagade EU för att ha 

byggd en ny Berlinmur kring kultur(carkoglu m.fl 2003:200ff). 

 

Jag har utgått från maktens andra ansikte som karaktäriserar två parter i en politisk 

process. De previligerade som drar fördel av och försvarar rådande normer och 

värderingar, status-quo inriktad  aktör.  Den  andra  aktören  är  de  underprivilegierade  

som  försöker  att  skapa  en omfördelning av värden. Vid analysen av studien anser jag 

att dessa hinder har varit aktuella i fråga om Turkiets medlemskap. Turkiet har i många 

år försökt att reformera landet utefter de kriterier  som  EU  har  avsatt.  På  detta  sätt  har  

de  försökt  att  omfördela  värden  genom  olika reformprogram.  Maktens  andra  ansikte  

lägger  stor  vikt  vid  identifierandet  av  frågor  som aldrig leder till politiska beslut,  så 

kallade icke-frågor  eller icke-beslut.  EU:s beslutsprocess enligt  modellen  är  aktuell  
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för  att  kunna  förstå  varför  inga  beslut  har  lyckats  tas  gällande Turkiet.  

 

Jag kommer  utifrån Bachratz och  Baratz modell försöka  att urskilja  vilka  eventuella  

hinder som  frågan  om  ett  fulltmedlemskap  för  Turkiet  mött  i  beslutsprocessen.  

För  att  kunna identifiera   dessa   hinder   i   fråga   om   ett   fullt   medlemskap   kan   

hindrens   beståndsdelar omformuleras som: 

 

Hinder   1   Att   stödja   ett   muslimskt   land   med   en   befolkning   på   större   än   alla   

EU:s medlemsstater  förutom  Tyskland  strider  mot  EU:s  identitet.  En  identitet  som  är  

baserad  på kristendom  där  Turkarna  ur  ett  historiskt  sätt  har  alltid  tillhört  ”de  andra”.  

Därmed  strider Turkiet   mot   rådande   normer,   värderingar,   åsikter   och   myter   som   

finns   bland   EU:s medlemsstater. Man skulle kunna se det som avsaknad av vilja. 

Därför behandlas inte frågan över huvud taget på grund av rädslan för de konsekvenser 

det skulle kunna innebära. Frågan blir en icke-fråga och det eventuella beslutet som skulle 

komma till blir ett icke-beslut. 

 

Hinder  2  EU:s  medlemsstaters  ansvar  gentemot  Turkiet  anses  strida  mot  procedurer,  

bruk, institutioner och organisationssätt. Detta kan till exempel vara att de olika länderna 

inte anser att Turkiets förhandlingar gynnar deras intresse. 

 

Hinder 3 Frågan har i många  år  behandlats  gällande  Turkiets  medlemsförhandlingar  

i Europeiska  parlamentet.  Dock  har  det  omformats  till  alternativa  förslag  som  inte  

råder  bot mot Turkiets problem till ett fullt medlemskap. 

 
 
Hinder  4  Till  och  med  när  frågan  har  nått  framgång  i  beslutsarenan  hindras  det  

från  att verkställas på grund av presidenten. Som kan använda sin maktställning till att 

förhindra den fortsatta processen mot ett klart besked för Turkiets 

medlemskapsförhandlingar. 

4.3.1 Hinder 1- rådande värderingar 

 
Efter att  EU  utökades  med  tio  nya  medlemsstater  år  2004  började  en  diskussion  

kring skapandet av en starkare politik mellan medlemsländerna, samt en europeisk 

identitet. Detta innebar  inom  geografiska,  politiska  samt  ur  en  kulturell  kontext  där  

man  kan  tala  om  den ”Nya   Europa”. I  och  med   detta   skulle   Turkiets   
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medlemsförhandlingar   innebära   en transformation av den nya Europa. Ur en 

geografisk bemärkelse skulle EU gränsa till länder såsom Syrien,  Iraq  samt  Iran.  I  

ett  kulturellt  sammanhang  skulle  EU  för  första  gången expandera från ett kristet 

samfund till ett stor muslimsk land. Precis som Edward Said antydde om att muslimer 

ses alltid som ”de andra” av européer i ett negativt sammanhang. Man kan historiskt 

sett dra paralleller till det osmanska riket som ansågs ociviliserade och barbariska. 

Därmed  är  det  inte  svårt  att  se  varför  det  har  varit  många  som  har  ställd  sig  

kritiska  mot Turkiet.  Flertal  Europeiska  ledare förklarade  EU som  ett civiliserat  

projekt  där  Turkiet  inte hör hemma. Alla medlemsstater även kandidatstater i EU har 

delat en gemensam historia till skillnad från Turkiet ( Kubieck 2005: 68ff). 

 
Den   förre   tyske   förbundskanslern   Helmut   Schmidt   skriver   i   sin   omtalade   bok   

“ die Selbstbehauptung Europas” om att det mellan Europa och Turkiet råder 

grundläggande ”kulturella skillnader” vilka  har  en ”avgörande  betydelse”.Detta 

tankesätt  har  präglad många av EU:s medlemsstater( Dunér 2006: 10). 

 

I takt med att EU har börjat bedriva identitetspolitik har Turkiets väg till medlemskap 

blivit allt längre. Förutom de ekonomiska samt politiska kriterierna skall medlemsländer 

även bidra till att främja en europeisk politik. Enligt statsvetaren Jan-Erik Lane skulle 

hela EU:s identitet stå  på  spel  om  EU  väljer  att  inkludera  ett  muslimsk  land  som  

Turkiet.  Det  är  svårt  att diskutera Turkiets tillhörighet eller icke-tillhörighet i Europa 

utan att fråga var Europa börjar och slutar. En aspekt kan vara att Turkiet både kulturellt 

samt politiskt gör ett gränsfall och därmed blir det en större utmaning mot det europeiska 

identitetsprojektet. Genom att tala om islam och Europa i separata termer skapas en bild 

av islam som något avvikande. Man bör ha i åtanke att inom Europa finns två muslimska 

länder såsom Albanien och Bosnien( Lundgren 1998:6). 

 

Men terrorattacken 11 september, 2001 förändrades bilden gällande Europas syn på 

Turkiet. På grund av att Turkiet är det enda sekulariserade muslimska landet var det 

många inom EU som argumenterade för Turkiet. Ur ett säkerhetsperspektiv blev det 

primära målet att hålla en god fot med Turkiet, som sågs som en tillgång gällande 

relationen mellan muslimska stater och  väst.  Den  förra  tyska  utrikesministern,  Joschka  

Fisher,  sa  i  en  intervju  att  han  tidigare motsatte sig ett turkiskt medlemskap men efter 

terrordåden är Turkiet en favör. Men det finns fortfarande många som är skeptiska där 

man ställer sig frågande( Kubieck 2005:71ff). 
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Detta ställde även krav på Turkiet där två grundläggande villkor var grundläggande 

om Europa skulle fortsätta se Turkiet som en tillgång. Till att börja med var Turkiet i 

behov av att transformera hela sitt system för att bli en genuin demokratisk stat. Detta 

är en central faktor om  de  vill  visa  både Europa  samt  den islamiska  världen deras  

multikulturella  samhälle. Vidare  bör  EU  genomgå  en  stor  förändring  från  att  vara  

isolerad  till  att  bli  en  del  av  en globalaktör(Cargoglu m.fl 2003:28). 

 

Kulturella identiteter är inte givna, absoluta eller oföränderliga. Huntington hävdar 

artikeln ”civilisationernas kamp” om att framtidens konflikter kommer att äga rum inte 

mellan olika ideologier och politiska system utan mellan olika kulturer. Många 

europeiska politiker utgår från samma essentialistiska perspektiv som Huntington och 

uttalar sig om att Europa har en given  kulturell  identitet.  Detta  kommer  ofta  upp  när  

man  diskuterar  kring  relationerna  till Östeuropa. Man menar att   Västeuropa   och   

Östeuropa   har   en   gemensam   kulturell identitet(Huntington i Lundgren1998:175). 

 

Turkiets premiärminister Erdogan höll ett tal  under ett  EU- toppmöte  där han 

argumenterar för ett Turkiskt medlemskap: 

” The idea of ”Christian Europé” belongs to the Middle Ages. It should be left there… 

there should  be  no  doubt  that  Turkey`s  full  memebership  will  reinforce  the  desire  

and  will  for cohabitation between Christian and Muslims.” ( Kubick 2005:73) 

 

Det som kan blir problematisk gällande europeiskmedborgarskap, eller identitet kan 

ses från två olika perspektiv; den första aspekten är gällande de individer som inte är 

ursprungligen européer men  som  bor och arbetar  helt  lagligt  inom  Europa.  Hur skall  

man  bemöta  de  och vilken  status  erhåller  dessa  individer  utifrån  ett  EU-

medborgarskap?  Den  andra  aspekten gäller  de  som  varken  är  européer  eller  bor  i  

Europa,  hur  bör  de  bemötas.  Den  europeiska identiteten framstår  som ett  projekt  om  

man  ser till  ovanstående  resonemang där  man  skall skydda   enbart   särskilda   

grupper   av   individer   som   bor   i   en   sammanhållning   av   rika kapitalistiska 

länder. Men det är också ett historiskt koncept där man tar globaliseringsfenomenet till 

helt andra nivåer. För att Turkiet skall kunna bli en del av denna identitet  blir  

kontentan  ett  långsiktigt  engagemang.  Diskursen  i  detta  sammanhang  blir  om 

Turkiet  någonsin  kommer  att  kunna  passa  in  i  den  europeiska  gemenskapen ( Ugur  

m.fl.2004: 235f). 
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Idag bor över tjugo miljoner muslimer i Europa. De olika debatterna som har varit 

aktuella kring Turkiets medlemskap har haft en negativ effekt på dessa medborgare. När  

stora  politiska  ledare  uttalar  sig  om  att  ett  muslimskt  land  inte  hör  hemma  i  Europa  

skickar det missledande signaler till dessa invånare. Det försvårar känslan av tillhörighet 

till Europa   när   front   figurer   inom   EU   såsom   Valéry   Giscard   dÈstaing   en   av   

Frankrikes tidigare presidenter  kontinuerligt  predikar  om  det  kristna  Europa.  En  

turkisk  medlemskap  skulle innebära  ”  slutet  för  Europa”  anser  han.  I  en  era  där  

”clash  of  civilisation”  främjas  är  det viktigt att den västerländska kulturen når en 

enighet med den muslimska Turkiet. På så sätt kan väst minska attityden gentemot 

muslimer som offer eller svaga. Detta kan bli det första primära steget mot att bekämpa 

stämpeln kring muslimer som terrorister. Annars finns det en stor risk  att  Turkiet  vänder 

sin  rygg  till  väst  och börjar  samarbeta  med  andra  stater  som  är västfientliga, såsom 

Iran. Ett annat risktagande är att det kan skapa stora demonstrationer inom EU bland 

muslimska européer som anser sig vara kränkta av deras stater( Laciner m.fl 2005: 24-8). 
 

 
För  att  få  en  förståelse  varför  det  har  funnits  en  avsaknad  av  vilja  att  börja  

Turkiets förhandlingsprocess  har  jag  enligt  ovanstående  nämnt  olika  faktorer.  

Dessa  faktorer  som Bachratz och Baratz använder som hinder 1 innefattar 

värderingar,  åsikter och myter som  i detta fall kan appliceras på EU. Enligt 

ovanstående diskussion kan man märka en tveksamhet bland  EU:s  politiker  gällande  

Turkiets  medlemsförhandlingar.  De  rådande  värderingarna verkar prioritera de 

allmänna normerna kring en muslimsk nation. I och med att frågans vikt och  relevans  

ifrågasätts  med  avseende  på  historiska  samt  kulturella  kontexter  gentemot 

Turkiets  medlemskap,  har  möjligheterna  för  framgång  minskat  genom  åren  för  

Turkiet. Turkiet som försöker att söka efter en omfördelning av värden minskar på 

grund av att staus- quo inriktade personer inom EU. Men idag har det väckts många 

debatter där man anser att EU har diskriminerat Turkiet i förhandlingsprocessen. 

Dessutom har 11 september utgjort ett omskapande av värderingar inom EU. ”I  ett  

konfidentiell  brev  krävde  Bush  administrationen  att  EU  skulle  skynda  på  Turkiets 

förhandlingar även om reformerna kring mänskliga rättigheter inte är fullständiga.(Wood 

m.fl 2005:150) 

På  grund av att  EU  har blivit  medveten  om  deras  besluts  konsekvenser inom  både  

inrikes samt  utrikessäkerhet  kan  det  ha  varit  en  möjlighet  till  att  kravet  om  
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förhandlingsprocessen passerat det första hindret. 

 

4.3.2 Hinder 2- procedurer 

Turkiet  med  en  befolkning  på  över  70  miljoner,  där  befolkningsantalet  växer  

snabbare  än någon  annan  medlemsstat  skapar  stora  bekymmer.  Det  innebär  att  

Turkiet  skulle  erhålla  en lika stark röstningsrätt som Tyskland, Frankrike och 

Storbritannien. I och med detta kan EU få ett  medlemsland  som  kan  bli  det  starkaste  

landet  i  Europa.  Tyskland  är  det  landet  inom unionen  som  kan  påverkas  mest  av  

ett  Turkiskt  medlemskap.  I  april  2004  visade  EU- barometern  att  enbart  12 

procent av tyska  befolkningen  stödjer  Turkiets  medlemskap  i  EU. Tysklands attityd 

gentemot Turkiet grundar sig på massimmigrationen de fick uppleva efter Ankara-

avtalet  implementerades.  Idag  trettio  år  efter  Ankara-avtalet  fortsätter  ca  femtio  till 

åttiotusen  turkar  immigrera  till  Tyskland  varje  år.  Den  viktigaste  faktorn  till  att  

Tyskland  i många år har avvisat Turkiets förhandlingar är på grund av rädslan för 

massimmigration.  Ett annat land som starkt motsatt sig Turkiet som en framtida EU 

medlem är Österrike. Ca 80 procent av den österriska befolkningen motsätter sig 

Turkiet som medlem i Unionen. Men efter   att   Grekland   ändrade   sin   attityd   

gentemot   Turkiet   mest   på   grund   av   den   stora jordbävningen samt en intensiv 

dialog med Turkiets premiärminister Erdogan, kunde inte EU längre fungera som den 

självklara aktören gällande förhindrandet av förhandlingsprocessen(Wood m fl. 

2005:152-8). 

Många medlemsstater avvek från att visa sin motvilja till Turkiet i rädsla för isolering 

inom EU. Trots  detta   har  Österrike   fortsatt   att   visa    sin   animositet   gentemot   

Turkiets medlemsförhandlingar. Under ett av EU:s toppmöten i Luxemburg 

deklarerade Österrike att de inte  tänker ta  bort  dess  veto  tills dess  det  har  kommit  

några  alternativ  till  Turkiets medlemsförhandlingar.  Dessutom  krävde  Österrikes  att  

de  tänker  hålla  fast  vid  deras  beslut tills dess grannlandet Kroatien får börja förhandla 

om en framtida medlemskap, vilket är ett enastående villkor för utökandet av 

medlemskap i EU:s historia( Karakas 2006: 312). 

 

Det  andra  hindret  som  skapar  icke-beslut  är  den  situation  som  uppstår  då  en  

del  av medlemsländerna  inte  anser  att  Turkiets  förhandlingsfrågor  ligger  i  deras   

 

 



 38 

intresse.  Turkiets förhandlingar är ganska lågt prioriterat och marginaliserat med 

tanke på den osäkerhet som råder  gällande  vad  ett  fullt  medlemskap  för  Turkiet  

skulle  innebära  för  unionen.  Dessa medlemsländer  anser  inte  att  stödjandet  av  

Turkiet  är  deras  skyldighet.  Ansvaret  hänvisas istället  till  Turkiet  där  de  anser  att  

den  turkiska  regeringen  brister  i  sin  förbindelse  till Köpenhamnskriterierna.  Frågan  

om  Turkiets  förhandlingsprocess  faller  mellan  stolarna  när både  Unionen  samt  

Turkiet  avsäger  sig  ansvaret  gällande  uppfyllandet  av  de  uppsatta kriterierna. 

Detta skapar en status quo-situation då ingen verkar vilja ta ansvar för att förändra de 

förhållandena som råder. Detta medför att kravet eller önskan om att komma med i EU 

är ett icke-beslut som faller vid det andra hindret. Avsaknaden av mål och konkreta 

handlingar gentemot Turkiet, för skapandet av en union bortom de tidigare 

värderingar och normer har varit en viktig faktor.  Kontentan av detta har ledd till en 

fördröjning av processen som mer eller mindre byråkratiserats bort. Detta har haft en 

negativ påverkan på Turkiet och deras syn på EU. Detta blev tydligt när Turkiets förra 

utrikesminister Tansu Ciller varnade EU att om inte Turkiet inom en snar framtid blev 

accepterad som medlem kommer Turkiet att expandera NATO österut(Wood m fl. 

2005: 165). 

4.3.3 Hinder 3 – nederlag och ändringar 

En konfliktsituation som är väsentligt i  ett icke-besluts  process, är sammanhanget där 

vissa medlemsstater begärde omförhandlingar kring Turkiets medlemskap. Detta 

skapade stora missnöjen för Turkiet där man avvisade förslaget om ett ”privilegierat 

partnerskap”. Det var  kristna  samt  konservativa  partier  i  Tyskland  och  Österrike  

som  var  de  första  med  att komma  på  detta  förslag  och  många  länder  såsom  

Frankrike,   tjeckiska  republiken  och Danmark, förenades med dem gällande idén om 

privilegierat partnerskap. De ansåg att denna integrationsmodell skulle vara det bästa 

för både EU och Turkiet. Även om det finns många länder  som  förkastade  idén  om  

just  privilegierat  partnerskap  har  det  kommit  upp  andra snarlika modeller. Ett 

faktum är att alternativa förhandlingsmodeller med åren har fått större värde, trots att 

Turkiet hävdar att de inte tänker acceptera något annat än fullt medlemskap. Ett   

förslag   har   bearbetats   fram   som   kallas   för   ”gradvis   integration”.  

 

Den viktigaste förändringen mellan dessa två modeller är att gradvis integration 

tillåter Turkiet att partiellt integreras  i  både  ekonomin  men  även  politiken.  Dessutom  
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får  Turkiet  möjlighet  att  delta  i beslutsfattandet utan att erhålla veto i styrelsen. 

Därutöver detta kommer Turkiet inte ses som en del av tredje världen utan ett 

kandidatland. Detta innebär dock inte att ett fullt medlemskap kommer att vara i första 

prioritet. Den här modellen kan vara nyckeln till att Turkiet får komma med i unionen 

samtidigt som EU inte förlorar sin trovärdighet. Men frågan är varför Turkiet skall vilja   

ingå   i   någon   av   dessa förhandlingsmodeller när de inte får rätten till friheten av 

förflyttning av individer( Karakas2005: 312-5). 

 

I EU finns ingen uttalad policy som försäkrar ett turkiskt medlemskap. Allt är beroende på 

om Turkiet lyckas nå upp till alla EU:s kriterier. Detta är en självklarhet när EU erbjuder 

Turkiet ett privilegierat partnerskap istället för fullt medlemskap. Förslaget är utformad 

för att skydda EU från att falla offer för retorisk infångande där förhandlingarna leder till 

medlemskap( Kubieck 2005:74). 

 

Bachratz och Baratz tar i teorin om maktens andra ansikte upp att det enklast går att 

studera icke-beslut i konfliktsituationer. När personer missgynnas av ett tillstånd kan 

missnöje visas öppet i en konflikt. Konflikten mellan vissa medlemsstater och Turkiet 

där Turkiet sökte en omfördelning  av  värden,  medan  EU  stater  som  ansåg  att  ett  

alternativ  förhandlingsavtal gynnade deras intresse, förblev passiga vilket visar på en 

ovilja att handskas med frågan. På så sätt  skulle  dessa  länder  inte  behöva  ha  problem  

med  massimmigration  från  Turkiet och exkludering   av   veto   rätt. På   så   sätt   hindrar   

de   privilegierade   genom   sin   makt   de underprivilegierade   till   att   kunna   förändra   

sin   situation.   Missnöjet   från   Turkiet   består fortfarande trots att frågan har varit i 

beslutsarenan ett tag, det kan handla om hinder tre  i  beslutsprocessen.  I hinder tre  utgår 

man  ifrån  att frågan i  detta  skede  har ändrats eller omformulerats samt  omdefinierats 

så att den inte längre behöver ha  det ursprungliga målet. Det är tydligt att frågan har 

stött på hinder i den politiska processen och troligen förvandlats till en icke-fråga. En 

form av icke-beslutsfattande är att man utövar makt med hjälp av sanktioner skriver 

Bachratz och Baratz. I Turkiets fall kan man snarare dra paralleller till det som icke- 

 

besluts teori tar upp nämligen avledandet av utmaningar till kommissioner för att på så 

sätt kunna försöka dra ut på tiden gällande förhandlingsprocessen. Men man kan utgå 

ifrån att frågan har nått framgång i beslutsarenan trots att den har ändrat form och går 

vidare till hinder i fyra politiska processen.  
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4.3.4 hinder 4- administrativ tolkning 

I  de  flesta  litteraturer  brukar  man  benämna  ordförandeskapets  makt  i  EU  som  

väldigt begränsad.  Oftast  fokuserar  man  på  dess  ledarskap  och  externa  representativa  

roll.  Därmed brukar man bortse från ordförandeskapets roll som agenda utformare5. 

Ordförandeskapet har möjlighet   att   både   exkludera   problem   från   EU:s   policy   

agenda   samt   introducera   nya bekymmer.   Därmed   kan   man   utgå   från   maktens   

andra   ansikte   för   att   kunna   se   hur ordförandeskapet använder sin makt över 

dagordningen. Jonas Tallberg skriver i sin artikel ” the  agenda-shaping  powers  of  the  

EU  council  presidency”   att  efter  ha  intervjuat  ett  antal personer   i   kommissionen   

samt   medlemmar   från   rådet,   kan   man   dra   slutsatsen   att ordförandeskapet i EU 

har inflytande över exkludering av agenda. Vissa problem eller frågor kan glömmas  

bort eller läggas  åt sidan fram till nästa mötestillfälle.  Agenda exkludering är 

intressant om man utgår från maktens andra ansikte. Icke- beslut i definitionen är det 

samma som icke –händelse. Men precis som Bachratz och Baratz förespråkar är icke-

besluts process ett  latent  problem  som  går  att  observera.  I  en  EU  kontext  kan  man  

observera  icke-beslut genom  att  se  hur  reaktionen  blir  hos  dem  som  har  lagt  en  

fråga  på  dagordningen.  När ordförandeskapet  exkluderar  frågan  från  agendan  

istället  för  att  inkludera den  kan  man  se medlemmars starka reaktioner(Tallberg 

2006:10) 

 

Tallberg  illustrerar  tre  olika  modeller  till  hur  agenda  exkludering  kan  gå  till  väga.  

För  det första kan ordförandeskapet 1) hålla tyst om ett ämne. På så sätt kan 

ordförandeskapet betrakta frågan som att det inte är ett aktuellt problem som måste tas 

hand om. För att applicera det på Turkiet kan det exempelvis handla om att 

ordförandeskapet, beroende på vilket land som har rollen som, ordförande  anse  att  

problemet  inte  är  ett  första  prioritet. För  det  andra  kan ordförandeskapet   utnyttja   

sin   maktställning   genom   att   exkludera   vissa   frågor   från dagordningen. Detta 

kan ske genom att man inte tar upp frågan under de sex månaderna som 

ordförandeskapet  innefattar.  Detta  är  ett  effektivt  sätt  att  ”sålla  bort”  frågor  som  

man  inte anser är av ens intresse. 2) Exkludering av vissa element från besluts 

agendan blir ett effektivt sätt  att  fördröja  tiden  för  en  förhandling.  

Ordförandeskapet  kan  även  manipulera  hela kommissionen samt styrelsen för att 

genomföra sina handlingar. Även om detta arbetssätt kan kritiseras  brukar  klagomål  

om  arbetssättet  avsättas  då  man  kan  skylla  på  den  knappa tidsaspekten. För det 
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tredje kan ordförandeskapet med mening senarelägga vissa frågor som dem  inte  

tycker  om.  Detta  kan  ske  genom  att 3)  presentera  omöjliga  kompromiss  alternativ 

gällande  den  specifika  frågan.  Detta  kan  vara  en  strategisk  sätt för att  inte  behöva  

ta  ansvar gällande en fråga som man inte vill behandla( Tallberg 2006:11ff). 

 

Bachratz  och  Baratz  i  maktens  andra  ansikte  skriver  att  genom  att  fatta  icke-beslut  

skapas ”mobilisation of bias”. Detta är vad eliten behöver för att kunna bevara den 

rådande samhällsstrukturen.  Genom att  begränsa faktiska beslutsfattande till ”Säkra” 

frågor via  manipulation eller   andra   diplomatiska   medel   har   man   förmågan   att   

hålla   vissa   frågor   borta   från beslutsarenan. Makt  är  inte  den  viktigaste  faktorn  

för  beslutsprocessen  utan  beslutfattarnas  beteende gällande vissa specifika beslut som 

kan helt eller delvis förklaras med exempelvis auktoritet. Men  det  som  är  mest  

relevant  i  detta  fall  är  den  indirekta  formen  av  beslutsfattande. Ordförandeskapet  

inom  EU  kan  dra fördel  av  en  rådande  partiskhet  i  det  politiska systemet.  Det  kan  

innefatta  en  procedur  eller  regel  för  att  kväva  ett  krav  som önskar bli  en politisk 

fråga(Bachratz & Baratz 1977:28-3,51).  

 

Även  om  Turkiet  kan komma fram  till  hinder fyra  i  beslutsmodellen kan 

ordförandeskapet och dess auktoritära maktförhållning skapa problem för ett säkert 

beslutsfattande. Turkiet kan därmed vara kvar i hinder fyra väldigt länge på väntan för ett 

fastställande av datum gällande medlemskap i unionen. Det  är   trots   allt   beroende   på   

vilka   länder   som   innehar ordförandeskapet. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
5 Agenda – utformning är min översättning på engelska ordet Agenda- shaping 
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5 Slutsats 
 

”En  viktig  uppgift  inom  statsvetenskapen  är  att  kartlägga  hur  mellanstatligt  

samarbete kommer  till  stånd.  Integrationsteoretikerna  har  nämligen  i  högre  grad  

intresserat  sig  för sakområdens  utveckling snarare än  samarbetets  geografiska  

dimensioner.  Läsaren  kommer  snart  att upptäcka att man inte alltid kan hålla dem 

strikt isär, speciellt när det handlar om Turkiet.”( Dunér 2006:6) 

 

Gällande   Turkiet   finns   det   många   externa   samt   interna   faktorer   som   bidrar   

till   att problematiken kring ett EU medlemskap blir väldigt komplext. Med denna 

uppsats ville jag kartlägga  de  faktorer  som  inte  alltid  har  varit  centrala  i  svarandet  på  

den  mångdebatterade frågan nämligen, varför har inte Turkiet än idag lyckats bli 

medlem i unionen. Detta trots att de var en av de första länderna som ansökte om 

medlemskap. De konkreta faktorerna som har varit   centrala   i   forskningen   kring  

Turkiets   medlemskap   har   innefattat   uppfyllandet  av Köpenhamnskriterierna. Med  

denna  uppsats  ville  jag  bidra  till  förståelsen  för  de bakomliggande orsakerna som 

inte är lika självklara. 

 

Tullunionen var ett sätt för EU att fördröja processen angående ett medlemskap för 

Turkiet. Även  om  Turkiet  är  det  enda  landet  som  idag  är  med  i  tullunionen  utan  

att vara  en medlemsstat, erhåller de ändå inte alla förmåner som tullunionen innebär. 

Främst handlar det om  rätten  till  fri  arbetskraft  i  Europa,  där  rädslan  för  

massimmigration  är  en  bidragande faktor. Både EU samt Turkiet har misslyckats i 

många avseenden gällande de kriterier som är avtalade inom tullunionen. Nämligen 

ekonomiskt stöd från EU och implementering av olika institutioner   gällande   Turkiet.   

Unionen   ansåg   tullunionen vara ett substitut   till   fullt medlemskap  men  Turkiet  

vägrade  att  gå  med  på  EU:s  villkor.  För  Turkiet  handlade  det snarare  om  en  

garant  på  ett  fullt  medlemskap  inom  snar  framtid. Missnöjet  växte  från Turkiets  

sida  när  EU  började  förhandla  om  fullt  medlemskap  till  östeuropeiska  länder 

exempelvis Rumänien. Även om dessa länder inte hade lika utvecklad ekonomi som  

 

Turkiet eller   uppfyllde   alla   Köpenhamnskriterierna,   var   ett   EU   medlemskap   

en   garanti   vid förhandlingsstadiet. Därmed har jag försökt att med hjälp av 

motivanalys studera EU:s motiv för  att  avtala  om  ett  tullunion  före  ett  fullt  
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medlemskap.  Med  ett  allt  ökad  missnöje  från Turkiet  började  EU  att  åter  uppta  

förhandlingarna  gällande  ett  fullt  medlemskap.  Men  idag är det tio år sedan 

förhandlingarna återupptogs  från EU:s  sida.  Många länder som ansökte senare än 

1998 har idag erhållit en plats i Unionen. 

 

För att kunna svara på min fråga gällande varför Turkiet ännu inte har lyckats  

komma upp på dagordningen, utgick jag från maktens andra ansikte för att kunna 

illustrera hinder som inte  är  de  offentliga  kriterierna  för  ett  framtida  medlemskap.  

Dessa  hinder  utgörs  av  mina egna spekulationer för att kunna få förståelse för vad 

som kan vara dold bakom diplomatiska motiveringar.  Bachratz  och  Baratz  icke–  

besluts  modell  har  lagt grunden  för  att  kunna besvara min andra fråga. Jag har tagit 

fram fyra olika beslutshinder som kan vara orsaken till varför Turkiet fortfarande väntar 

på att kunna vara en del av unionen. 

 

Det första hindret behandlar den europeiska identiteten som på senare år har blivit en 

viktig aspekt för bildandet av den ”nya Europa”. Detta utgör en central faktor, där 

Turkiet alltid har genom en historisk kontext tillhört ”de andra”. I en era där ”clash of 

civilization” har fått en stor legitimitet är det svårt att se Turkiet som en del av 

Europa. Bidragande faktorer är inte enbart  av  ett  historiskt  perspektiv  men  även  

religiöst  samt  geografiskt.  Många  ledande debattörer   inom   EU   har   motsatt   sig   

ett   Turkiskt   medlemskap   genom   att   lyfta   fram ovanstående  kriterier.  Dessutom 

är  Turkiet  ett  befolkningsrikt  land  som  fortfarande  kämpar för  att  kunna  nå  en  

europeisk  standard  inom  de  flesta  samhällsnivåer.  Det  andra  hindret omfattar vissa 

länders starka motsättningar för ett Turkiskt medlemskap. Motivet till detta kan bero på 

många faktorer men en viktig aspekt i detta är att varje byte av ledning i ett land kan 

påverka synen på Turkiet. I hinder tre valde jag att ta fram alternativa förslag till ett 

turkiskt  medlemskap.  Anledningen  till  detta  är  ett  ökat  intresse  för  dessa  förslag  

inom  EU. Det sista hindret belyser EU:s ordförandeskap, där jag vill visa hur makt kan  

vara en faktor till att Turkiet fortfarande inte har erhållit ett fullt medlemskap. Genom 

att  ta fram  tullunionen men även dessa fyra hinder har jag försökt att se bortom de 

konkreta kriterierna som de flesta litteratur behandlar. Turkiet har mycket lång väg att 

gå men en viktig fråga är, hur länge kommer de vilja kämpa? Flera ledande politiker 

inom Turkiet har poängterat att de inte är beredda att gå hur långt som helst för ett EU 

medlemskap. Turkiet har även uttalad att de kommer att vända sig bort från väst till öst 

om de inte blir medlemmar i unionen.  Turkiet har sedan kemalismens  tid varit 
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västvänlig men det finns  ingen som med säkerhet  kan  säga  hur  länge  detta  kommer  

att  vara.  Om  Turkiet  väljer  att  gå  ihop  med Ryssland eller Iran kan det skapa stora 

problem för Europa ur ett säkerhetsperspektiv. Med varje  år  som  går  ökar  anti-EU  

anhängare  i  Turkiet.  Har  EU  råd  att  förlora  Turkiet  till västfientliga    allianser?    

Även    om    det   råder    en    stor    oro    bland   européer    gällande massimmigration  

samt  ett  stort  starkt  militärt  land  som  kan  erhålla  väldigt  stort  makt  inom EU,  är  det  

nog  värt  att  reflektera  över  de  konsekvenser  som  kan  ske  om  Turkiet  vänder 

Europa ryggen. 
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Appendix 
 

 

Medlemskapsopinionen i kandidatländer 
 
 
Procentuell andel av EU-ländernas befolkningar som anser att EU ska utvidgas 
med kandidatlandet i fråga. 
 
 
 

EB 54 Nov EB 56 Okt-nov EB Okt-nov 
2001 2002 

 
Land För Emot För Emot För Emot 

 
 

Bulgarien 
 

35 
 

42 
 

38 
 

40 
 

39 
 

40 
Cypern 42 35 46 33 47 33 
Estland 37 38 40 38 41 36 
Island NA NA 60 22 61 21 
Lettland 37 38 39 38 41 37 
Litauen 37 39 39 38 40 37 
Malta 48 30 51 28 52 28 
Norge 70 14 75 13 75         12 

 

Polen 44 36 47 34 48 34 
Rumänien 33 45 36 43 35 45
Schweiz 70 14 74 13 75 12 
Slovakien 38 39 49 38 41 37
Tjeckien 35 41 37 40 38 40
Turkiet 30 48 34 46 32 49 
Ungern 46 32 50 30 52 30 

 
 

Källa: Eurobarometer (http://www.europa.eu.int/comm/dg10/epo) i Bengtsson 2004: 89 
 

 
Det som är intressant att se med tabellen ovan är att de länder som inte har fått 
förhandla om EU medlemskap är de som erhåller minst stöd. Sammantaget pekar på att 
ekonomi är en viktig variabel där de rika länderna är mer välkomna än de fattiga, 
exempelvis Turkiet. 
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