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Sammanfattning 
Abstract 
The purpose of this Masters-thesis is to examine the impact of identity politics on 
(a) Turkey's foreign policy towards Europe and the EU, and (b) Europe's/EU's 
political attitude towards Turkey, and what implications this may have on a 
possibly future Turkish membership in the EU. It is a more interpreting thesis 
than it is an explaining one. The examination shows that Turkey has considered 
Europe as a political model, while Europe has used the muslime Turkey as a 
threat to determine its own identity. The negotiations between EU and Turkey this 
autumn will have great impact on the identity of both sites. If the EU accepted 
Turkey as a member, the union could gain a chance to spread democracy to the 
islamic world and thereby earn global respect. The result of the negotations will 
prove if Europe provides Turkey the role of border or bridge to the East.  
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SAMMANFATTNING 

 
Identitetsstudier har fått stor uppmärksamhet inom den samhällsvetenskapliga forskningen 

under de senaste åren. Den ökande globaliseringen bidrar till att gränserna mellan stater allt-

mer raseras. Vilka konsekvenser det kommer att få för identifikationen med det nationella, 

och det internationella, är en fråga som ännu inte fått något svar, men understryker behovet av 

att studera identiteter. Ett bidrag till den ökande interaktionen och rörelsen över statsgränserna 

är EU-projektet. Samverkan mellan länderna har fördjupats och det har börjat föras diskus-

ioner om en gemensam EU-identitet hos medlemmarna. I höst börjar förhandlingar mellan 

EU-kommissionen och ännu ett potentiellt medlemsland – Turkiet. Landet har genomfört om-

attande reformer för att leva upp till Köpenhamnskriterierna, men skulle Turkiet ändå inte få 

bli medlem kan det anas att en annan anledning ligger bakom. Gamla fördomar och bilder om 

landet som fortfarande härskar i Europa. Det verkar som medan Turkiet tycks vilja spela rol-

en av en bro mellan Europa och Asien, ses landet av européerna mer som en gräns mot Öst.  

 

Uppsatsen försöker utreda Europas betydelse för att forma en modern turkisk politisk iden-

titet, och på motsvarande sätt Turkiets betydelse för den europeiska självuppfattningen. Syftet 

är därmed att undersöka vilken betydelse identitetspolitiken kan sägas ha haft för (a) Turkiets 

utrikespolitik gentemot Europa och EU, och (b) Europas/EU: s politiska hållning gentemot 

Turkiet, samt vilken innebörd detta kan tänkas få i ett eventuellt turkiskt medlemskap i EU. 

Teorikapitlet är uppbyggt kring David Campbells identitetsteori som är en allomfattande teori 

och ger inte några konkreta mätinstrument. Uppsatsen är alltså inte förklarande eller analy-

serande, utan mer uttolkande kring identitetspolitikens betydelse för Turkiet och Europa. 

 

Undersökningen visar att sedan republiken skapades 1923 har Turkiet sett Europa som en 

politisk förebild i försöken att skapa en enhetlig identitet, och ett medlemskap skulle bekräfta 

den strävan. Europa har å andra sidan utmålat Turkiet och islam som ett hot för att befästa sin 

identitet: Genom att erbjuda ett skydd mot ”dem” skapas en legitimitet samtidigt som medbor-

garna erbjuds något att identifiera sig med. Många anser fortfarande att EU ska vara ett ute-

slutande kristet sällskap. Men om EU skulle acceptera Turkiet som medlem skulle landet 

kunna bli EU: s länk mellan västs demokrati och den islamska världen och därmed vinna 

unionen global respekt. Medlemskapsförhandlingarna är vitala för båda sidors identitet, och 

utfallet kommer att avgöra om Turkiet av Europa tilldelas rollen som gräns eller bro till öst. 
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1. INLEDNING: IDENTITETSSTUDIE OM  

TURKIET KONTRA EUROPA 
Identitetsstudier har fått stor uppmärksamhet inom den samhällsvetenskapliga forskningen 

under de senaste åren. Såväl tjocka akademiska avhandlingar som korta tidningsartiklar har 

skrivits i ämnet med strävan att förstå hur människan utvecklar en självförståelse i förhållande 

till andra, och varför denna känsla av tillhörighet är av betydelse för samhället och politiken. 

Att intresset att studera identiteter inte väcktes på allvar förrän på 1990-talet beror kanske på 

att behovet inte var så stort under Kalla kriget, när de motsatta politiska ideologierna ansågs 

motivera till kollektiva handlingar på den internationella arenan. Men efter murens fall visade 

det sig vara svårt att förklara den politiska utvecklingen utan att ta hänsyn till identiteten. Den 

ökande globaliseringen genom accelererande interaktion, snabbare mobilitet och den moderna 

tekniken bidrar till att gränserna mellan stater alltmer raseras. Vilka konsekvenser 

globaliseringen kommer att få för identifikationen med det nationella, och det internationella, 

är en fråga som ännu inte fått något svar, men det understryker behovet av att studera 

identiteter (Petersson & Robertson, 2003:4ff).  

 

Ett bidrag till den ökande interaktionen och rörelsen över statsgränserna är EU-projektet. 

Unionen växer i och med nya att nya medlemmar accepteras i samarbetet. Från början var EU 

en ekonomisk gemenskap, men samverkan länderna emellan har fördjupats och så pass att 

man börjat föra diskussioner om en gemensam EU-identitet hos medlemmarna. Den 3 oktober 

2005 börjar förhandlingar mellan EU-kommissionen och ännu ett potentiellt medlemsland – 

Turkiet (Göteborgs-Posten 1). Turkiet ansökte om medlemskap både 1986 och 1994 (Cornell, 

1997:111), men det är alltså inte förrän i höst som förhandlingarna inleds. När Turkiet och 

Europa skrev på ett associationsavtal på 1960-talet var överläggningen nästan uteslutande av 

ekonomisk karaktär. Under 1980-talet och framåt har relationen varit mer inriktad på 

identitetsfrågor och om Turkiet kan integreras i EU. Fokusförändringen kan knappast bero på 

att Turkiet blivit mindre europeiskt sedan 1960 utan snarare för att Europa sedan dess ur det 

ekonomiska samarbetet utvecklat en intimare politisk union, vars medborgare förstås dela 

samma grundläggande värderingar (Lundgren, 1997:50). Anledningen till att förhandlingarna 

åter tas upp är att den turkiska regeringen har genomfört omfattande reformer för att landet 

ska leva upp till de så kallade Köpenhamnskriterierna, som stadgar att medlemmar i EU ska 

vara demokratiska, rättssäkra och att marknadsekonomi ska råda (Göteborgs-Posten 1). Skulle 

Turkiet ändå inte tillåtas bli medlem med samma motivering som tidigare, kan det anas att 
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någon annan orsak ligger bakom. Gamla fördomar och bilder som fortfarande härskar i 

Europa om Turkiet. Det verkar som medan Turkiet tycks vilja spela rollen av en bro mellan 

Europa och Asien, ses landet av européerna mer som en gräns mot Öst.  

 

Enligt Romfördraget ska ett land ligga i Europa för att få bli medlem i den europeiska unio-

nen. Men tillhör Turkiet Europa (Lundgren, 1997:50)? För att svara på den frågan måste hän-

syn tas till ett antal faktorer såsom geografi, kultur, historia, Turkiets syn på saken liksom 

Europas accepterande av landet (EU-kommittén, 2004:9). Geografiskt sett går kontinentens 

sydöstra gräns vid Bosporensundet, och därmed ligger ungefär 3 % av Turkiet i Europa, de 

andra 97 % i Asien (Lundgren, 1997:50). Storstaden och tillika Turkiets ekonomiska och 

kulturella huvudstad Istanbul med sju miljoner invånare är dock belägen innanför den euro-

peiska gränsen, vilket innebär att cirka 11 % av den turkiska befolkningen bor i Europa 

(Svanberg, 1997:14). Det geografiska läget är visserligen inte betydelselöst, men det är mer 

väsentligt att tala om realiteten för att Turkiet ska uppfattas som ett europeiskt land ur kul-

turell och politisk synpunkt. Det turkisk-europeiska förhållandet har påverkats av före-

ställningar från båda sidor om Turkiets respektive Europas identitet (Lundgren, 1997:50).  

 

I och med statens medlemsansökan till EU kan det uppfattas som att Turkiet vill ha Europa 

som en del av sin identitet. Det ska dock inte påstås att Europa och EU är den enda, eller ens 

den viktigaste faktorn, i den turkiska identitetens skapandeprocess, men det kan ändå vara 

intressant att undersöka Europas betydelse för att forma en modern turkisk politisk identitet. 
Den andra sidan av samma mynt är hur Europa har sett på Turkiet genom åren och vilken 

betydelse Turkiet har haft för Europas självuppfattning. Ämnet är relevant i händelse av ett 

turkiskt EU-medlemskap tidigast 2015 (Svenska Dagbladet 1). Om och när Turkiet blir 

medlem i unionen, måste landet definitivt uppfattas som en (förändrande?) del av den 

europeiska identiteten.   
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Syfte och frågeställningar 
Uppsatsen är ett försök att utreda den identitetshistoriska bakgrunden av båda sidorna; dels 

Europas betydelse för att forma en modern turkisk politisk identitet, och dels på motsvarande 

sätt Turkiets betydelse för att forma en europeisk självuppfattning. Syftet blir därmed att 

undersöka vilken betydelse identitetspolitiken kan sägas ha haft för  

 (a) Turkiets utrikespolitik gentemot Europa och EU, och  

 (b) Europas/EU: s politiska hållning gentemot Turkiet,  

samt vilken innebörd detta kan tänkas få i ett eventuellt turkiskt medlemskap i EU.  

 

Frågeställningarna blir följande: Hur har Turkiets identitet skapats och vilken utformning kan 

den sägas ha i dagens läge? Vilken roll har Turkiet spelat för Europa och hur ser den rollen ut 

idag – gräns eller bro till Öst? Vad talar för respektive emot att Turkiets identitet kan bli en 

del av Europa?  

 

I en studie som denna, som undersöker identitet, är det problematiskt att komma fram till 

exakta resultat. Därför bör syfte och frågeställningar betraktas som främst vägledande för 

framställningen, då det är mycket svårt att besvara dem fullständigt i bokstavlig mening.  

 
Metod och material 

Denna uppsats är en kvalitativ och teoretisk fallstudie över Turkiets identitetsskapande i för-

hållande till Europa och även vilken roll landet har spelat för kontinentens självuppfattning. 

Teorikapitlet är uppbyggt kring en primär teori, David Campbells Writing Security - United 

States Foreign Policy and the Politics of Identity (1998), men kompletteras av andra teore-

tiska resonemang av olika upphovsmän. Begreppsbildning är särskilt viktigt inom kvalitativ 

analys, som står i ett direkt beroendeförhållande till teorin (Svenning, 2000:151). Det vikti-

gaste begreppet i denna uppsats är identitet och en definition av det begreppet ges av Camp-

bell samtidigt som förståelsen för identiteten breddas genom andra författares resonemang.  

 

Campbell försöker att genom ifrågasättande av vad som sägs ingå i termer som identitet, stat, 

fara, utrikespolitik och säkerhet förkasta några antaganden och tankegångar som har etablerat 

den nutida politiska bilden. Istället för att fråga sig hur ett lands utrikespolitik främjar det 

nationella intresset, utforskar Campbell hur utrikespolitiken hjälper till att producera och 

reproducera den politiska identiteten. Han påpekar att teoretiseringarna bör ses som inledning 
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och underlag till mer innehållsrika och vidare utforskade framtida tolkningar i ämnet. Boken 

kan ändå användas som en inspirationskälla för statsvetare som önskar ifrågasätta 

konventionella tankesätt och beteenden inom internationell politik (Campbell, 1998:x). Det är 

tänkt att de teoretiska utgångspunkterna ska styra innehållet och tolkningen av det empiriska 

materialet. Campbells teori är ganska allomfattande och generell, vilket gör det svårt att 

härleda några specifika eller konkreta tillvägagångssätt i hur verkligheten ska tolkas. Snarare 

ger den utrymme för tolkning och bedömning av det fall som studeras. Genom att använda 

Campbells resonemang om vad som skapar en identitet, kommer jag att undersöka hur Turkiet 

har format sin identitet samt vilken roll landet har spelat för Europas identitet och dess union. 

Därefter söker jag komma fram till några troliga resonemang för att besvara syftet och 

frågeställningarna.  

 

Uppsatsens teoretiska bakgrund kompletteras med ett par andra författares bidrag till diskus-

sionen kring identitetsbegreppet. Manuel Castello har skrivit Identitetens makt (2000) och ger 

ett lite annorlunda perspektiv på en identitet, och skiljer den från begreppen roll och mening 

som individer, stater och institutioner kan inneha. Resonemanget är relevant för uppsatstemat 

då det bidrar till att vidga förståelsen för identiteten. Lisbeth Aggestams Identity, the State, 

and Foreign Policy in Western Europe (1995) konkretiserar identitetsbegreppet och använder 

det ett reellt resonemang kring internationaliseringen mellan nationalstaterna och EU, vilket 

gör hennes text intressant eftersom den hjälper till att undersöka vilken roll nationalstaten (i 

denna uppsats Turkiet) har för EU: s identifiering och tvärtom, vilken betydelse Europa har 

haft för att forma den moderna turkiska identiteten. Det sista tillskottet till teorikapitlet 

kommer från författaren Cris Shore. I boken Building Europe – The Cultural Politics of 

European Integration (2000) försöker han klargöra vilken roll kulturen spelar i den 

europeiska integrationen, och hur EU: s policymakare har använt kulturen för att skapa en 

känsla av identitet och tillhörighet bland europeiska medborgare. Resonemangen kring de 

kulturella betydelserna för en lyckad integrering är användbara för uppsatsen diskussion om 

skillnaderna mellan Turkiets och övriga Europas identiteter och vilken betydelse dessa har 

haft för varandra.  

 

Empirikapitlets innehåll är sammanställt med tanke på teorins utformning. Teorin erbjuder 

tolkningsverktyg till det material som empirin lägger fram. Teoretiseringarna klargör vilka 

som är de viktigaste inslagen i skapandet av en identitet och dessa är det tänkt att empirin ska 

presentera. Huvuduppgiften är alltså att beskriva och delge de viktigaste komponenterna i 
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skapandet av den turkiska politiska identiteten, framför allt i förhållandet till Europa och EU. 

Det generösaste bidraget till uppsatsens empirikapitel kommer från boken Turkiet på Europas 

tröskel (1997) av den tidigare svenske ambassadören i Ankara, Erik Cornell. Texten är 

skriven i ett turkiskt-europeiskt perspektiv och är detaljerad, men samtidigt allomfattande och 

med tanke på författarens bakgrund som före detta ambassadör och stor Turkiet-kännare, 

känns Cornell som en pålitlig källa. 

 

De betydelsefulla religiösa delarna av Turkiets identitetsskapande är till största delen hämtade 

från Islam och Europa – samlevnad eller konfrontation (1994) skriven av Ingmar Karlsson, 

som för närvarande är svensk generalkonsul i Istanbul, har tjänstgjort som ambassadör i flera 

europeiska städer och skrivit flera böcker om de religiösa faktorernas roll i världspolitiken 

(Lunds universitet). Boken behandlar förhållandet mellan sociala/ekonomiska villkor och 

islamisk extremism, liksom integrering av muslimer i Europa, och har översatts till bland 

annat både turkiska och arabiska.  

 

Det är svårt att komma fram till några klassiska kausala samband i en sådan här uppsats. 

Varken Campbells identitetsteori eller de kompletterande teoretiseringarna ger några konkreta 

mätinstrument som kan tillämpas i vetenskapligt syfte. De är alla prov på mer orienterande 

teorier. Detta är således ingen förklarande eller analyserande uppsats, utan avsikten är att föra 

ett mer uttolkande resonemang kring identitetspolitikens betydelse för Turkiet och Europa. 

Resultatet av uppsatsen kommer inte att bli en verifiering alternativt falsifiering av någon 

vetenskaplig hypotes, utan snarare en bedömning av en verklig situation i Turkiet samt vilken 

innebörd den kan tänkas ha i ett framtida Europa med landet som EU-medlem. 

 

Källkritik 

Campbells Writing Security är en annorlunda typ av studie av internationella relationer då den 

inte erbjuder en universell utrikespolitisk teori. Dessutom är boken till största delen fokuserad 

på USA: s utrikespolitik. Ändock är den användbar även i detta uppsatssammanhang på grund 

av dess teoretiska behandling av identitetsbegreppet. Campbells teori ger också tolknings-

möjligheter till kulturella och politiska tvister inom utrikespolitiken, även på områden utanför 

USA: s gränser. Samtidigt som teorin är generell och försvårar ett konkret analytiskt arbete, 

lämnar dess övergripande karaktär det öppet för applicering av teorin på skilda ämnes-

områden. Campbells teori kan alltså vara användbar i många olika sorters identitetsstudier, 

med förbehåll att användaren kompletterar den med tillägg från andra teorier. Castells 
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teoretisering kring identitetsbegreppet är mycket bred och Identitetens makt behandlar flera 

områden som inte är relevanta för den här uppsatsens tema, till exempel miljörörelsen och 

informationssamhällets patriarkat. Därför har endast några väsentliga delar ur Castells bok 

plockats upp och använts i teoriavsnittet. Detsamma gäller för Aggestams National Identity 

and Foreign Policy som för en väldigt detaljerad diskussion, och benar upp identiteten i olika 

skikt och komponenter, vilka inte alltid känns betydelsefullt för uppsatsens syfte. Det är 

Aggestams helhetsbild samt hennes resonemang kring identitetens betydelse för nationalstaten 

och utrikespolitiken som är användbara. Som jag uppfattat det gör Karlsson ingen riktig 

åtskillnad mellan muslimer och araber i Islam och Europa – samlevnad eller konfrontation, 

vilket kan ses som märkligt. Det känns viktigt att göra skilja på de båda, eftersom det finns 

många muslimer i världen som inte är araber, exempelvis Turkiets muslimer. Jag ser dock 

inget problem med att använda Karlssons text eftersom den i första hand handlar om islam 

kontra Europa, inte arabvärlden. 

 

Mycket av den använda litteraturen har några år på nacken, några är skrivna i slutet av 1990-

talet. Skulle detta vara en uppsats om Turkiets chanser att uppfylla de krav som EU ställer på 

landet angående ekonomi, mänskliga rättigheter etcetera, vore detta ett problem och mer 

nutida källor skulle behövas. Men eftersom detta inte är någon sådan uppsats, utan en studie 

helt om identitet – hur den har skapats samt påverkat Turkiet respektive Europas/EU: s syn på 

varandra – är litteraturens ålder inte lika väsentlig. Till de avsnitt i uppsatsen som kräver mer 

dagsaktuell information har nyare källor använts, som till exempel en oberoende EU-rapport 

samt tidningsartiklar. 

 
Avgränsningar 

Den här uppsatsen skrivs med anledning av de kommande medlemskapsförhandlingarna 

mellan EU och Turkiet. Det är en studie om identitet, och uppsatsen är helt inriktad på 

förhållandet mellan Turkiet och Europa på ett identitetsmässigt plan. Det innebär att ingen 

hänsyn kommer att tas till vare sig några ekonomiska, politiska eller andra krav som EU 

ställer på Turkiet. Huruvida landet uppfyller Köpenhamnskriterierna eller inte, kommer inte 

att behandlas. Fokus kommer helt att ligga på vilken roll Turkiet har spelat och kommer att 

spela för Europa och EU, sett ur ett identitetshistoriskt perspektiv. Att behandla Europa och 

EU som en enhetlig aktör är visserligen en förenkling av verkligheten men bör ses som ett 

teoretiskt ställningstagande, inte ett empiriskt. Förenklingen innebär att jag beskriver 
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Europa/EU som en aktör som tänker, tycker och agerar, trots att det egentligen är flera länder 

och människor i varje land som utför dessa handlingar (Lundgren, 1998:19f). Men 

förenklingen är nödvändig för att kunna uttala sig om EU: s generella inställning till 

någonting, i det här fallet Turkiet, och att över huvud taget kunna genomföra en sådan här 

identitetsstudie. 

 

Disposition 
Uppsatsen inleds med kapitlet Teoretisering kring identitetsbegreppet, där alltså Campbells 

teori, understödd av Castells, är utgångspunkten. Kapitlet behandlar vad identitet är för något, 

liksom hur identiteten skapas och upprätthålls. Därefter följer ett avsnitt om staten och natio-

nen, och på vilket sätt dessa skiljer sig åt, samt hur nationalstaten för en evig kamp för sin 

identitet. Här är det Aggestam som står för det främsta bidraget. Sedan sammanförs EU med 

identitetsbegreppet och med hjälp av Shore och Campbell utröns huruvida det finns underlag 

för en gemensam europeisk identitet. Som avslutning på kapitlet sammanfattas teore-

tiseringarna och en kort diskussion förs kring teorins användning för uppsatsens fortsättning.  

 

Den empiriska delen av uppsatsen är inriktad på dels Turkiska republikens bakgrund, och dels 

landets relation till Europa och EU. Kapitlets första hälft är indelat i stycken som behandlar 

historia, politik respektive religion, eftersom dessa områden mest påverkar landets kultur och 

identitet. Det är viktigt att beskriva vilken bakgrund Turkiet har för att kunna säga någonting 

om landets identitet och vilken roll det spelat för Europa. Den andra delen av kapitlet skildrar 

Turkiets relation till omkringliggande länder och till Europa. Avslutningsvis beskrivs Turkiets 

väg till EU genom åren.  

 

Diskussionen utgår ifrån teorikapitlet för att tolka av det empiriska materialet. Jag vill med 

ledning av teorin försöka bedöma hur den turkiska identiteten ser ut. Avsikten är att kunna 

föra ett resonemang om identitetspolitikens betydelse relationen mellan Turkiet och Europa, 

som ska leda fram till svar på syftet och frågeställningarna. På slutet diskuteras vad som talar 

för respektive emot att Turkiets identitet kan bli en del av Europa vid ett eventuellt turkiskt 

medlemskap i EU.  
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2. TEORETISERING KRING IDENTITETSBEGREPPET  
 

För att kunna undersöka vilken roll identitetspolitik kan sägas spela för att dels bestämma 

Turkiets utrikespolitik gentemot Europa/EU och dels EU: s politik/hållning gentemot Turkiet, 

måste begreppet identitet klargöras och förtydligas. Det är viktigt att förstå kärnan i 

identiteten, hur den skapas och vad den kan påverkas av, vad den betyder för individen 

respektive staten och nationen. För att reda ut och få en klar bild över vad identitet är för 

någonting ska några teoretiseringar kring begreppet studeras. Undersökningen kommer till 

största delen att utgå från David Campbells definition och tolkning av identitet som han ger i 

boken Writing Security – United States Foreign Policy and the Politics of Identity (1998). 

Campbells teori kommer att kompletteras med några andra teoretiseringar kring identitetens 

betydelse för ett land och dess internationella relationer. I slutet av kapitlet kopplas teore-

tiseringen kring identitet samman med EU, och vilken relation som finns mellan unionen och 

de nationella identiteterna. 

 
Identitetens definition: olikhetens motsats 

Identitet är en ofrånkomlig dimension av att leva. Ingen kan finnas utan en identitet. Trots 

oundviklig och oavsett personlig eller kollektiv, är identiteten inte fastställd av naturen, given 

av Gud eller planerad genom avsiktligt beteende. Istället bildas identiteten i relation till ”olik-

het” (difference). Men inte heller olikheten är fastställd av naturen, given av Gud eller plane-

rad genom avsiktligt beteende, utan olikheten bildas i relationen till identiteten. Identiteten/ 

olikheten är alltså inte skapade av någon eller formade av tidigare händelser, utan blir till i 

varandras motsatsförhållande. Det vi uppfattar som annorlunda eller olikt oss själva, hjälper 

till att forma vår egen självuppfattning och därmed vår identitet. Vare sig vi pratar om en spe-

ciell eller allmän ”institution” (the body) eller ”stat” (the state), är varje sådan identitet indivi-

duellt skapad. Vidare formas identiteten genom instiftandet av gränser som tjänar till att av-

gränsa ett ”inne” (inside) från ett ”ute” (outside), ett ”vi” (us) från ett ”de” (them), ett ”in-

hemskt” (domestic) från ett ”utländskt” (foreign) (Campbell, 1998:9). Försöken att separera 

det ovissa, det oönskade och det annorlunda från det normala, det accepterade och det efter-

traktade skapar identiteten. Identiteten blir beroende av det vi uppfattar som olikt, vilket kan 

anses som högst individuellt. Identiteten blir därmed olikhetens motsats.  
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Identitet, mening och roll 

Manuel Castells definierar identiteten som källan till mening och erfarenhet, och menar att 

identiteten är en process där en mening skapas genom att ett kulturellt kännetecken får prio-

ritet framför andra källor av mening. Med mening avser Castells en aktörs symboliska identi-

fiering med det syfte som dennes handlande har, vare sig det är en individ, en stat eller någon 

annan organisation. Det är viktigt att skilja identiteten från rollen och olika rolluppsättningar. 

Roller definieras enligt normer som struktureras av institutioner och organisationer i sam-

hället, till exempel att vara mor, granne, polis och fotbollsspelare på en och samma gång. 

Rollens betydelse är beroende av förhandlingar mellan individer och dessa institutioner. Iden-

titeter däremot är källor till mening för och av aktörerna själva och skapas genom en urskilj-

ningsprocess. I identitetskonstruktionen används byggstenar från historia, geografi, kollektiva 

minnen och personliga fantasier, maktapparater, institutioner samt religiösa uppenbarelser. 

Identiteten är således en starkare källa till mening än rollen, eftersom rollen är skapad av 

samhällets institutioner medan identiteten är självkonstruerad genom urskiljningsprocessen 

(Castells, 1997:20f). Den urskiljningsprocess som Castells talar om kan jämföras med Camp-

bells resonemang om skapandet av gränser mot det vi uppfattar som annorlunda.  

 

Tre typer av identitet 

Castells menar att identitetskonstruktionen av de nämnda byggstenarna alltid pågår i en om-

givning präglad av maktrelationer, och att en distinktion mellan tre olika former och upphov 

till identitetens uppbyggnad därför kan urskiljas: 

• Legitimerande identitet som införs av samhällets dominerande institutioner för att 

utvidga och rationalisera sin dominans över människor  

• Motståndsidentitet som alstras av personer som befinner sig i av makten nedvärde-

rande tillstånd och som därför bygger upp ett motstånds- eller överlevnadsbeskydd 

som skiljer sig från det som genomsyrar samhället  

• Projektidentitet som skapas när personer på basis av det tillgängliga kulturella 

materialet bygger upp en ny identitet som definierar deras position i samhället och 

därmed eftersträvar en omvandling av hela samhällsstrukturen 

Identiteter som börjar som ett motstånd kan utvecklas till en projektidentitet, och under tidens 

gång även bli den dominerande och därmed den legitimerande identiteten i samhället. 

(Castells, 2000:21f).  
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Hotets betydelse för identiteten 
Existensen och den blotta närvaron av ett alternativt levnadssätt som påvisar att alternativa 

identiteter är möjliga, och alltså omkullkastar anspråket på en enda identitet som den sanna 

identiteten, är ibland tillräckligt för att skapa oro om ett hot. Det är därför vissa internationella 

maktpolitiska ageranden inte orsakar minsta bekymmer, medan något så till synes ofarligt 

som en roman av en sydamerikansk författare, kan betraktas som ett sådant ansenligt hot mot 

den nationella säkerheten att landsförvisning av författaren anses berättigat. Likt försäkrings-

branschen härstammar alltså faror inom internationella relationer från beräkningar av hot mot 

ett identitetsideal som innehas av de påstått hotade människorna. På så sätt kan ett väsentligt 

hot inom utrikespolitiken användas för att manifestera en identitet och säkra ett lands identi-

tetsgränser (Campbell, 1998:3). Hotet kommer från det annorlunda och oönskade och därmed 

hjälper det till att skapa en identitet. 

 

Som exempel på en hotbild som förstärker ett lands identitet tar Campbell upp Iraks invasion 

av Kuwait. Han ställer sig frågan när den irakiska invasionen blev det största hotet mot USA, 

och besvarar den med att anfallet mot Kuwait uppfattades av amerikanska politiker som en 

ren aggressionshandling mot en självständig, suverän stat (även om de ekonomiska faktorerna 

som oljan, marknaden och industrin spelade en viss roll i det hela) (Campbell, 1998:3f). Efter-

som den suveräna staten Kuwait var hotad uppfattade USA, som har identiteten som suverän 

stat gemensam med Kuwait, sig som hotad. Efter Kalla krigets slut har världen bevittnat upp-

komsten av nya faror och former av våld såsom ”terrorism” eller ”islamisk fundamentalism” 

(Campbell, 1998:7). Dessa hot nämns flitigt av USA: s president George W. Bush i hans strä-

van att upprätthålla landets identitet samt legitimera handlingar utförda i identitetens namn. 

 

De konstanta uttalandena om ”fara” genom utrikespolitik är alltså inte ett hot mot statens 

identitet eller existens: de är villkoren för dess existens. Orosmomenten skiftar över tiden men 

tekniken för hur dessa framställs som faror består (Campbell, 1998:13). Hoten är alltså nöd-

vändiga för att identiteten ska upprätthållas, det behövs ett ”de” för att sammanhålla ett ”vi”.  

 

Ovisshetens globalisering 

Ovissheten inom den ökade globaliseringen påminner oss om den ökande vetskapen om tve-

tydighet, obestämdhet och osäkerhet. Dessa dilemman har under lång tid i den akademiska 

litteraturen om internationella relationer identifierats som ”anarki”, eftersom ovissheten inte 
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kontrolleras av etablerade maktstrukturer. ”Fara” kan inte längre beskrivas som något ”utan-

för”, liksom säkerheten inte längre finns ”innanför”, vilket inte bara är ett resultat av ökad 

interdependens eller hotens förändrade utseende. Det är den plötsligt förhöjda graden av 

ovisshet som gör att vi inte längre kan förlita oss på de gamla maktstrukturerna. Denna ökade 

osäkerhet innebär inte bara att problemen förflyttas från en arena till en annan, utan att dessa 

arenor snarare trasas sönder liksom allt som de stod för. Därför är det inte längre logiskt, 

menar Campbell, att tala om politiska händelser inom de strikta termerna ”inne” och ”ute” 

(Campbell, 1998:17f). I dagens läge kan vi alltså inte ens lita på att det råder anarki utanför 

våra gränser och att osäkerheten råder ”där ute”, medan vi är säkra ”innanför”. Genom över-

statliga organisationer som EU, och nya globala hot – allt från terrorism till miljöförstöring – 

har spelet förändrats och vi har inte riktigt anpassat oss efter de nya reglerna ännu. Forna 

vänner och fiender måste betraktas med andra ögon, precis vi måste börja se på oss själva på 

ett nytt sätt. Identiteter liksom olikheter är således inte konstanta utan förändras över tiden.  

 

Behovet av ett hot 

Under Kalla kriget lokaliserade USA genom sin utrikespolitik i stort sett alla sina identifie-

rade faror till Sovjetunionen. Utrikespolitiska texter från den tiden har i efterhand visat att 

även då hotet från Sovjet bedömdes som geopolitiskt, var det oftare värderat som ett politiskt 

snarare än ett militärt hot. Andra stater som USA uppfattade som hot var Kina, Nordvietnam, 

Kuba och de kommunistiska länderna i Europa. Kommunism ses fortfarande som ett hot mot 

de Förenta staternas identitet, men i dagens läge finns mer överhängande faror såsom ”terro-

rister”, knarksmugglare och diktatorer i tredje världen. De nuvarande farorna utgör inte heller 

ett direkt militärt hot mot USA. De betraktas idag, liksom då, som hot på grund av att USA 

identifierar dem med anarki och oordning (Campbell, 1998:30ff). Ett uttalande gjort i den 

amerikanska kongressen illustrerar resonemanget: ”Det är mycket viktigt att det amerikanska 

folket vet att vi lever i en farlig värld; att vi lever i osäkerhet och att den här nationen är osä-

ker i en farlig värld” (Campbell, 1998:33). Talesmannen kan inte nog poängtera vikten av att 

amerikaner är införstådda med de faror som hotar deras nation och stat. Att det egentligen inte 

finns något faktiskt militärt hot mot stormakten USA, sägs inte högt då risken finns att den 

uppgiften skulle hota landets identitet mer än de faror som målas upp för folket. Precis som att 

hoten aldrig är helt fastställda, är den identitet som påstås vara hotad heller aldrig det. Efter 

Kalla krigets slut utgörs inte längre hotet för Väst (inklusive Västeuropa) av Sovjetunionen, 

utan av själva osäkerheten i sig (Campbell, 1998:35). 
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Nya hotbilder 

Apropå det Kalla kriget så myntades den frasen av en spansk författare på 1300-talet i en be-

skrivning av den envisa rivaliteten mellan kristna och araber. Uttrycket syftar på en identitets-

kamp, en kamp som i denna bemärkelse alltså inte var unik för omständigheterna mellan USA 

och Sovjetunionen, och inte heller rotad i vare sig arabernas eller Sovjets existens. Viljan att 

dra en gräns mellan ”vi” och ”de” är inte specifik för en speciell stat eller ideologi. Campbell 

menar att vi följaktligen måste ta oss ur det konventionella tänkandet inom utrikespolitiken, 

speciellt gällande det historiska perspektivet på Kalla kriget (Campbell, 1998:33). Ses drama-

tiken mellan de båda stormakterna i efterkrigstiden som ett identitetskrig var det således ingen 

exklusiv situation. Kalla kriget är fortfarande förtjänt av sin uppmärksamhet med tanke på hur 

omfattande spänningarna var och hur många stater och människor som de berörde. Men stri-

der gällande skilda identiteter har alltså utspelats på annat håll och i andra tider, exempelvis 

mellan Europa och Asien.   

 

Religionen som identitetsskapare 
Det kan med rätta sägas att vilken sorts sammanhållning som än existerade under medeltiden 

så möjliggjordes den av kyrkan. Poängen här är att belysa kristendomens identitet och dess 

likhet med, eller skillnad från, identiteten i ett statligt system. Bevarandet av ordning bland de 

skilda politiska gemenskaperna under medeltiden kunde genomföras på grund av kristen-

domens lokalisering av skillnader genom ramen av föreskrifter som var centrerade runt den 

högsta formen av identitet – Gud. Påvedömet och dess underordnade sågs som en legitim 

makt som tillförde helig auktoritet till folket, stod för organisationen bakom det kristna för-

svaret och skapandet av fred, samt möjliggjorde de ekonomiska relationerna inom ”Europa”. 

När kristendomen på 1500-talet förlorade en stor del av sin makt, skapades en djup klyfta 

mellan individer när ett helt socialt rättesnöre klipptes av (Campbell, 1998:43f). Religionen 

spelade alltså en mycket stor roll för Europas identitetsskapande. Kyrkan utgjorde den enda 

samlade och gemensamma källan för auktoritet och makt i det medeltida splittrade Europa.  

 

Kristendomens ersättare 

Nya former av identitet kopplat till staten framkom i och med kristendomens minskade makt. 

På 1700-talet hade staten övertagit den position som kyrkan en gång haft, även om den rollen 

fortfarande var i utvecklingsfasen. Identiteten förknippades inte i samma utsträckning med 

religionen utan förflyttades till staternas monarker. Skiftet kan representeras av bland annat 
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freden vid Westfalen 1648. Detta bland flera andra fredsfördrag inom religiösa och civila kon-

flikter blev källorna till Europas uppsving och en gemensam identitet i staterna. Dock klövs 

Europa genom fördragen i en katolsk och en protestantisk del, vilket sporrade den inom-

statliga konstruktionen på kontinenten (Campbell, 1998:45).  

 

Efter kristendomens nedgång blev problemet med att säkra identiteten främst en fråga om hur 

man skulle hantera ovissheten och olikheten i en värld utan Gud. Upplysningen kom som en 

attack med vapen som förnuft och vetenskaplig rationalitet mot den kyrkliga auktoriteten, 

men problemet var att när Gud väl var ”död”, försvann länken mellan världen och säkerheten. 

Varken en gudomlig teologi eller förnuft och reson kunde på egen hand upprätthålla statens 

identitet. Enligt Campbell existerar därför nutidens stater i en värld som inte är fullkomlig och 

dessutom hotande för statens identitet. Därmed är omständigheterna kring faror centrala för 

statens levnadsvillkor. Med tanke på att kyrkan såg den västliga civilisationen som utsatt av 

ett flertal fiender, bland annat turkar, judar, avgudadyrkare och häxor, uppmuntrades spioneri 

och skuld till den milda grad att en kultur av ängslighet härskade. ”Farans” budskap och dess 

logik i identitetssammanhang är dock inte bara något i det förgångna. ”Fara” (död, i dess ext-

rema form), resonerar Campbell, kan betraktas som den nya guden i modern tid. I en värld där 

statens identitet säkerställs genom framställningar av hot, fordras en fastställd känsla av ”vi”, 

vilket kräver definiering av element som står i vägen för detta, det vill säga ”de”. Campbell 

jämför statens strävan efter säkerhet med kyrkans strävan efter frälsning. Medan kyrkan rätt-

färdigar sin roll genom att garantera frälsning till medlemmar, grundar staten sin identitet på 

ett löfte om säkerhet till sina medborgare, som annars skulle stå inför ett flertal faror 

(Campbell, 1998:46ff). Återigen kommer vi fram till att ”fara”, eller hot om ”fara”, är av 

största vikt för att staten ska kunna legitimera sin existens och identitet. 

 

Staten och nationell identitet 
Statens identitet kan alltså ses som resultatet av handlingar där en motståndskraftig och säker 

identitet på ”insidan” är kopplad, genom ett resonemang av ”fara”, med hot på ”utsidan”. 

Utfallet av detta blir att gränser skapas. Enligt Campbell bör utrikespolitik ses som skapande 

av gränser, snarare än byggande av broar. Definitionen av en identitet beror på igenkännandet 

av vad som är annorlunda, och på identitetens syn på sig själv. Det är objektifieringen av 

”oss”, genom ett utpekande av ”fara”, som utrikespolitiken hjälper till att skapa. ”Faran” 

består av mer än det som finns utanför gränserna runt ett område; för att vara en ”fara” krävs 
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en varning om slutet på den gemenskap eller det samhälle som hotas. I den västerländska 

traditionen har en egenhet nedärvts genom generationerna: framställningen av ”de andra” som 

barbarer, i opposition till ”oss civiliserade”, vilket är en karaktärisering som spelade stor roll 

för Amerikas och den Nya världens identitetsbyggande. Vetskapen om vad ”vi” är, är väsent-

lig för att förstå vad ”vi” fruktar (Campbell, 1998:51ff). 

 

Nation eller stat? 

Mycket av den konventionella litteraturen skriven om nationen och staten antyder att inne-

hållet i den förra bereder vägen för den senare: Att ett ”folks” identitet är basen för en stats 

legitimitet och dess efterföljande handlingar. Dock har mycket av den senare tidens historiska 

sociologi argumenterat för att staten mer än ofta förekommer nationen: att nationalism är en 

konstruktion av staten i jakten på legitimitet. Få nationalstater är ”nationsstater”, det vill säga 

nationalstater vars suveräna territorium är i perfekt harmoni med en tidigare och ursprunglig 

form av identifikation, såsom religion, språk eller en symbolisk bild av sig själva (Campbell, 

1998:11f). Resonemangen blir liknande det om hönan och ägget – vilket kom först, staten 

eller nationen?  

 

Som svar argumenterar Aggestam för att grunderna till de två begreppen nationell identitet 

och staten har utvecklats separat. Det var inte förrän i modern tid som de två slogs samman 

genom skapandet av nationalstaten. Identifikationen med nationalstaten är något av en socio-

politisk illusion av en kollektiv identitet, där medlemmarna ser sig själva som en del av 

samma enhet – nationen. Även om den personliga identifikationen med sina landsmän är 

fiktiv (eftersom det är fysiskt omöjligt för alla invånare att känna varandra), så inbringar den 

en känsla av meningsfullhet och självmedvetande hos medborgarna samt en känsla av delade 

minnen och ett gemensamt öde. Medlemskap i en politisk gemenskap, i det här fallet en 

nation, har därför på sätt och vis blivit ”heligt”. Innehållsmässigt kan det dock variera mellan 

olika stater då nationsuppfattningen bygger på historiska sammanhang och typ av stats-

bildning. Den moderna staten består inte endast en administrativ enhet som styr över ett visst 

territorium utan tar på sig rollen som en medlemsorganisation baserad på antingen civila eller 

etniska former av medborgarskap (Aggestam, 1995:2f). Liksom kulturen är även historien är 

mycket betydelsefull för en nations känsla av tillhörighet och identitet.  
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Nationalstatens ständiga kamp för sin identitet 

Avsikten med resonemangen ovan är att förstå att nationalstater är oundvikligt paradoxala 

enheter som inte innehåller stabila identiteter. Alla stater innehar en nedärvd spänning mellan 

olika faktorer som måste samordnas för att en slags politisk gemenskap ska kunna skapas som 

ett tecken på en stabil identitet. Med andra ord är inga stater helt färdiga enheter; spänningen 

mellan kraven på identitet och handlingarna som utgör denna kan aldrig helt upplösas. Denna 

paradox, medfödd i statens existens, lämnar den i ett konstant behov av reproduktion. Utan 

någon ontologisk status förutom de många och varierande handlingar som utgör dess verklig-

het, är (och måste) staten alltid befinna sig i en ständig skapandeprocess. Dess status som 

suverän tillvaro i världspolitiken produceras av ett resonemang kring en grundläggande och 

stabil identitet. Alla staters identitet bör förstås som ett skapande genom tiden, erhållen inte 

genom en grundläggande handling utan genom en ordnad repetition av handlingar. Om en stat 

skulle avsluta sina representationshandlingar skulle det innebära ett blottläggande av dess sak-

nade fundament och med det slutet för staten som sådan. Vidare kan strävan efter att fastställa 

statens identitet eller att hindra utmaningar mot statens representation aldrig slutgiltigt eller 

fullkomligt lyckas (Campbell, 1998:11f). 

 

Utmaningar som möter staten i form av sociala, teknologiska och ekonomiska förändringar är 

svåra då de gör att statens suveränitet blir mer formell än verklig. Dock behöver inte globali-

sations- och interdependensprocessen underminera nationalstatens legitimitet eller medbor-

garnas lojalitet. En känsla av tillhörighet verkar finnas i medlemskapet i en politisk gemen-

skap, som erbjuder skydd mot ett utomstående hot. Under de senaste två århundradena har 

den moderna staten uppfattats att stå för detta skydd (Aggestam, 1995:2). Kanske håller bil-

den på att förändras, genom att överstatliga projekt som EU, men också FN, Nato och andra 

organisationer, har börjat ta över rollen som beskyddare av sina medlemmar. Allteftersom 

världens länder integreras och vi får en ökad interdependens, samtidigt som ovissheten ökar i 

och med att vi inte längre är säkra på ”insidan” när hoten inte längre finns på ”utsidan”, ställs 

högre krav på en mer gemensam säkerhet över statsgränserna. 

 

Den moderna staten måste legitimera sig själv i nationellt populära termer så det lockar till 

politisk enhet. Men staten i sig innehar inte de mänskliga motivationerna och känslorna för 

detta eftersom den är en teoretisk konstruktion. Dock är det en underdrift att bara se staten 

som en funktionell apparat. Det är en nedvärdering av statens idé, eftersom utan förankring 

hos medborgarna kan staten knappast sägas inneha någon identitet och därmed avsaknad av 
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legitimitet (Aggestam, 1995:4). En nationell identitet är alltså central för statens legitimitet 

och för att upprätthålla dess auktoritära organisation. De generella principer som staten base-

ras på kan variera beroende på olika historiska processer som varje stat genomgått under 

nationsbyggandet. Dock vore det ett misstag att betrakta nationalstaten och den nationella 

identiteten som statiska. Förändringar i den internationella miljön samt hur socioekonomiska 

makter agerar, påverkar hur staten uppfattas, dess struktur och identitet (Aggestam, 1995:5). 

Aggestam är enig med Campbell om att identiteten inte är något konstant, utan föränderlig 

och påverkbar av förutsättningar, tid och händelser. Hon är också enig med Castells om att 

identitetsbyggandet försiggår i en omgivning av maktrelationer och att ett lands historia, sym-

bolism och krigsmentalitet är centrala beståndsdelar i den nationella identiteten. Exempelvis 

kan förklaringar till olika nationella åsikter gällande närmare samarbete inom EU finnas i de 

ländernas olika kulturella arv influerat av historiska omständligheter och erfarenheter i krig. I 

den utrikespolitiska ideologin kan vi således hitta underliggande värderingar som förklarar 

olika utrikespolitiska vägval tagna i den kollektiva nationens intresse (Aggestam, 1995:6). 

 

EU och identitet 
För att närmare anknyta till syftet om vilken betydelse identitetspolitiken har haft för relatio-

nen mellan Turkiet och EU, följer ett avsnitt kring EU och identitet. Motivet är att belysa 

identiteten i ett internationellt perspektiv, hur den kan förändras i och med en integrering 

mellan stater och om det finns möjlighet för en gemensam identitet över landsgränserna, vil-

ket är väsentligt i en diskussion som inbegriper EU. Internationalisering innebär att världens 

länder knyts samman genom omfattande beroendestrukturer. Såväl internationellt samarbete 

som maktförhållanden inom stater kan påverka detta ömsesidiga beroende (Pettersson, 

1997:51).  

 

Det finns tre typer av internationaliseringsformer: 

• Beslutsinternationalisering innebär att beslut som rör förhållandena i ett land i allt 

större omfattning fattas på internationell nivå 

• Samhällsinternationalisering medför att förbindelser i form av varor, tjänster och 

personer, men också information och idéer, mellan länderna har ökat 

• Probleminternationalisering betyder att nationella beslut alltmer påverkas av yttre 

förhållanden, även sådana som inte har direkt med nationen i sig att göra men som 

likväl skapar problem för landets politiker och medborgare (Pettersson, 1995:52).  
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Under de senaste 50 åren har EU-projektet utvecklats från den Europeiska kol- och stål-

unionen till en gemensam marknad, från marknaden till den Europeiska ekonomiska gemen-

skapen (EEC), från gemenskapen till den Europeiska unionen (EU) – definierad i Maastricht-

fördraget från 1992: ”ett nytt steg i processen att skapa en mer närstående union mellan 

Europas folk” (Shore, 2000:1). Denna evolution har åtföljts av en prioritetsförändring från 

integration, urskiljd som en logisk biprodukt av ekonomisk framgång och rättslig harmoni-

sering, till nyligen en mer kulturellt betingad integration och med kulturen som ett politiskt 

instrument för att fortsätta integrationsprocessen. För det som nu skapar bryderier för EU: s 

tjänstemän och politiker är hur man ska komma vidare och främja en europeisk identitet som 

kommer att utöka integrationen till de kulturella och psykologiska delarna av vardagslivet 

(Shore, 2000:1). EU-samarbetet har följaktligen utvecklats från en problem-

internationalisering, med kol- och stålunionen, via en samhällsinternationalisering i och med 

den gemensamma marknaden och EEC, till att mer likna en beslutsinternationalisering genom 

EU.  

 

En gemensam identitet inom EU 

EU: s utveckling mot ett ständigt utökande har till viss del försvagat de band som tidigare höll 

enskilda nationalstaterna samman. Enligt Aggestam bevittnar vi en erosion av nationella käns-

lor vilket kan uppmuntra en positiv utveckling och en intensifiering av den gemensamma 

identiteten inom EU. Samtidigt kan förändringarna medföra en uppfattning om hotade identi-

teter, vilket är något som unionsmotståndare gärna framhåller. EU-projektet kan därmed bet-

raktas som ett potentiellt hot mot den nationella identiteten. Människor som delar en identitet 

kan känna sig psykologiskt hotade av möjligheten att en främmande kultur ska styra över 

dem. De pluralistiska politiska kulturerna inom EU och medlemstaternas arv verkar fort-

farande hindra skapandet av en gemensam europeisk identitet som annars skulle kunna ge 

mening åt EU (Aggestam, 1995:10f). 
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Solidariteten mellan européerna är ännu inte säkerställd, utan befinner sig fortfarande i en 

skapandeprocess. Enligt ett yttrande från kommissionen finns EU huvudsakligen till för att 

skapa fred. I Romfördraget från 1957 står det att målet med unionen är att ”lägga grunden för 

en än närmare union mellan Europas folk”, och också 

 

…att ersätta gamla rivaliteter med en sammansmältning av deras vitala intressen; 

att genom en ekonomisk förbindelse skapa underlag till en bredare och mer 

djupgående gemenskap mellan människor som sedan länge varit åtskilda av 

blodiga konflikter; och att lägga grunden för institutioner som ska visa vägen till 

gemensamt öde. 

      (Shore, 2000:1) 

Cris Shore anser att detta tyder på att integrationen inte enbart innebär fri handel och rörlig-

heten av kapital, varor och arbetskraft, utan kanske ännu mer en ”humanistisk” integration, 

vars målsättning är att människor från olika kulturer ska komma varandra närmare (Shore, 

2000:16). Kommer människor varandra närmare och till och med börjar identifiera sig med 

varandra och unionen, leder det troligen till att det fundamentala målet med EU – freden – 

kommer att bestå.  

 

Svårigheter med en EU-identitet 

Enligt EU: s policymakare har unionen byggt upp en institutionell ram för vad som kan kallas 

en sorts ”paneuropeisk politisk arkitektur” som kommer att omvandla den gamla inter-

nationella ordningen som baserades på konkurrerande nationalstater, till idealet om ett Europa 

närmare stående sina medborgare som förenas genom ömsesidiga kulturella värderingar samt 

känslor av tillhörighet till ett gemensamt europeiskt hemland. Att skapa ett pannationellt 

”folkets Europa” är emellertid ganska ung politisk idé. Den väcker emellertid frågan om en 

överstatlig gemenskap eller en europeisk nationalstat är möjlig. Idealet om en gemensam 

europeisk identitet kan vara svåruppnåeligt med tanke på de kulturella olikheterna mellan 

länderna. För att ena dem krävs av EU: s tjänstemän att hitta ett europeiskt alternativ till det 

starka grepp som nationalstaten fortfarande har på människorna i de europeiska länderna. 

Medborgarnas lojalitet ägs inte längre av en monark, och inte ens av staten, utan snarare av 

kulturen. Enligt Shore existerar ingen homogen europeisk kultur med kraft nog att ena 

kontinentens människor. Det finns ingen europeisk medvetenhet som kan konkurrera med 

nationalstaten eller ge stöd åt ekonomiska och rättsliga grunder. Istället lutar det mer åt att de 

skilda kulturer, liksom språk, historia och minnen, som skapar samhörighet i nuvarande 
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nationella identiteter, snarare splittrar än enar Europa. Ett av de största hindren för en 

europeisk identitet är just avsaknaden av ett gemensamt språk, då det betyder att en allmän 

media och därmed en gemensam arena för europeisk debatt också saknas. Shore hävdar att 

den europeiska integrationen fram till idag har varit elitistisk, teknokratisk och styrd av en 

liten grupp nyckelpolitiker och tjänstemän med liten koppling till Europas invånare, i vars 

namn de rättfärdigar sitt arbete. Unionens största interna utmaning är att identifiera sig med 

sina medborgare och att se till att den europeiska konstruktionen blir sådan att människor kan 

relatera till den (Shore, 2000:16ff).  

 

Campbells syn på EU 

Även om Campbell fokuserat sin teori i Writing Security på USA, använder han Europa som 

exempel och teorin är användbar för annan forskning är amerikacentrerad sådan. Campbell 

påpekar att differentieringsmetoden han använder för att beskriva identitetens betydelse inte 

är unik för USA: s utrikespolitik. Ett annat användningsområde för denna logik är debatten 

kring det nya Europas framtida politik och strategi. Genom tillbakagången av kontinentens 

prydliga indelning i konkurrerande block (Öst och Väst), vilka var varandras motsats, har 

Europas säkerhet koncentrerats till vilka institutioner som bör återupplivas för att bemästra 

utmaningar, kontrollera osäkerheten och utlova trygghet. Principen med den fria rörligheten 

inom EU är byggd kring stabila externa gränser, vilket betyder att de interna gränserna inte 

kan byggas ner förrän de utvändiga gränserna är säkrade (Campbell, 1998:196f). Detta blir 

problematiskt med tanke på den ständiga utvidgning som EU verkar stå inför. Ju större sam-

arbetsorganisationen blir, desto svårare borde det bli att kontrollera de yttre gränserna och 

därmed riva de inre. På det sättet blir osäkerheten inom EU: s gränser större. Ett annat pers-

pektiv är att ju mer tänjda EU-gränserna blir, desto större chans har unionen att verkligen få 

insyn och inflytande i länder i periferin som annars helt skulle stå utanför och vara omöjliga 

att påverka.  
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Teorins användning för uppsatsen fortsättning 
I genomgånget teorikapitel har identitetsbegreppet genom Campbells resonemang förklarats 

som en individuell skapelse i relation till det som uppfattas som annorlunda och olikt det som 

ingår i den egna självbilden. Därför är betydelsen av ett hot från en utomstående ”fara” för-

knippad med en olikhet, eller annorlunda identitet, livsviktig för att den egna identiteten ska 

bestå. Under århundradenas gång har människors identitet skiftat i takt med att det nödvän-

diga hotet bytt skepnad. På medeltiden var det kristendomen som var identitetsbärare på den 

europeiska kontinenten, och hotet kom från oliktänkande och anhängare av andra religioner 

eller trosläror. När kyrkans makt svalnade tog de nyskapade nationalstaterna över, och osäker-

heten grundades i den osäkra omvärldens existens. I efterkrigstiden polariserades identiteten 

genom det Kalla kriget, och hotet som upprätthöll identiteten i respektive maktblock ansågs 

komma från motsatt väderstreck. Osäkerheten med att den ökade internationaliseringen och 

interdependensen omkullkastar de rena formerna av ”inhemskt” och ”utländskt”, vilket inne-

bär att det inte längre är lika oproblematiskt att säkerställa en känsla av ”vi” eftersom definie-

ringen av ”dem” inte är fastställd. Campbell menar att nutidens hotbild är ovissheten i sig. 

 

Eftersom syftet med uppsatsen är att undersöka vilken betydelse identitetspolitiken har haft 

för att bestämma Turkiets utrikespolitik gentemot Europa och EU, samt Europas/EU: s poli-

tiska hållning gentemot Turkiet, läggs extra vikt vid identitetsproblematiken i och med en 

ökad internationalisering inom Europa genom EU-projektet. Än så länge har vi bara de teo-

retiska verktygen för undersökningen, men kommande kapitel ska redogöra för Turkiets 

historiska och politiska förhållande till Europa, liksom landets relation till EU, som kan tänkas 

ha spelat in på landets identitetsskapande. I efterföljande kapitel ska teori och empiri 

sammanföras i en diskussion med avsikt att belysa båda sidorna av den identitetshistoriska 

bakgrunden, det vill säga både Europas betydelse för skapandet av en modern turkisk identitet 

samt Turkiets roll i formningen av den europeiska självuppfattningen.  
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3. TURKIETS IDENTITETSSKAPANDE I RELATION TILL 

EUROPA OCH EU 

 
För att undersöka Europas betydelse för formandet av den moderna politiska identiteten i 

Turkiet samt vilken roll landet har spelat i Europas identitetsbildning ska detta empirisk-

betonade kapitel försöka ge en bild av hur Turkiets historiska och politiska relation till Europa 

och EU har sett ut genom åren. Också det omvända förhållandet, Europas/EU: s syn på Tur-

kiet ska behandlas, och användas i den kommande diskussionen som ska besvara uppsatsen 

syfte om identitetspolitikens roll i Turkiets utrikespolitik gentemot Europa och EU samt 

Europas/EU: s inställning till Turkiet. Att försöka få en övergripande uppfattning över 

Turkiets identitetsskapande kräver att hänsyn tas till landets politiska bakgrund såväl som 

religiösa och historiska förutsättningar, eftersom faktorer från dessa områden är de som spelar 

störst roll i ett lands definiering av sin egen självkänsla samt utomstående hot, vilket hjälper 

till att forma en identitet. I kapitlet kommer det mesta materialet från Erik Cornells Turkiet på 

Europas tröskel (1997), som behandlar både Turkiets historia, religion samt politik, och kastar 

samtidigt ett europeiskt ljus över innehållet.  

 

Historien 
Turkiets historia skiljer sig mycket från Västs. Landet i dess rätta bemärkelse existerade inte 

förrän 1923, men i europeisk historiebeskrivning har det Osmanska riket1 alltid kallats för 

Turkiet (Karaveli, 1997:24). Sultanen i Osmanska riket var även kalif och besatt alltså både 

den världsliga och den andliga makten, vilket betydde att ingen klar differentiering gjordes 

mellan de två. Den islamska rätten rådde och därför uppfördes inga institutioner med rättsliga 

anspråk mot suveräniteten. Sultanen utfärdade förordningar som liknade kodifieringar av 

sedvanerätt och praxis, men som aldrig fick motsäga Sharia2 som alltid ägde företräde. Ändå 

förelåg ett slags dualism vilket anpassade rättssystemet till ett mer västerländskt sådant. Icke 

att förglömma är dock att reformernas syfte var att stärka staten, inte att respektera 

människors rättigheter. Den rådande principen var att staten skulle skyddas mot den enskilde 

                                                 
1 Osmanska riket (även Ottomanska riket) grundades av de muslimska, turkisktalande osmanerna som på 1200-
talet slog sig ner i Anatolien och under Murat I etablerade sig i sydöstra Europa. I och med erövringen av 
Konstantinopel befäste osmanerna sina positioner i Europa (Bra Böckers lexikon)  
 
2 Islamisk lagstiftning grundad på Koranen. Sharia reglerar i detalj muslimers liv inte bara juridiskt utan även 
gällande kulturella riter, klädedräkter, hälsningar med mera (Bra Böckers lexikon) 
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individen, inte tvärtom. Efter 1683 gick det emellertid utför för det Osmanska riket och man 

insåg sig tvingad att anpassa sig till västliga framsteg för att kunna införliva dem i sitt eget 

samhälle. Det västeuropeiska rättssystemet infördes jämsides med Sharia. Den europeiska 

modellen skrämde inte, utan lockade till identifiering, mycket därför att imperiet saknade en 

egen identifierande kärna och kunde därför inte mäta sig med de nationalistiska framsteg som 

togs i de europeiska och arabiska grannländerna (Cornell, 1997:29ff).  

 

Turkiska republikens skapande 

Turkiet var den sista staten som skapades efter det 600 år gamla imperiets fall, som 

påbörjades under 1800-talet och avslutades vid första världskrigets början. Osmanska riket 

splittrades i mindre nationalstater som europeiska Grekland, Serbien, Bulgarien och Albanien, 

samt arabländer tillhörande Asien (Svanberg, 1997:13). Allt som återstod för turkarna var ett 

litet landområde i Anatolien. Befolkningen i Anatolien bestod vid Turkiets grundande av 

turkisk- och kurdisktalande, tjerkesser, tjetjener, lazer (släkt med georgier), araber, muslimska 

slaver med flera. Tvärtemot den etniska nationalism som bredde ut sig i Europa under denna 

tid, identifierade sig den kemalistiska nationalismen med den republikanska nationalism som 

utvecklades i Frankrike efter revolutionen 1789 (Karaveli, 1997:27ff). 

 

”Turkarnas fader” – Atatürk – blev endast 57 år gammal men åstadkom något som få i histo-

rien kan matcha. Han var den ende osmanske general som inte förlorade ett enda slag under 

första världskriget, och i slutet av kriget blev han ledare för en befrielsekamp mot de euro-

peiska kolonialmakterna. På tre år lyckades Atatürk, som då var känd som Mustafa Kemal, 

driva ut britterna och fransmännen som var understödda av grekerna, och senare utropa den 

turkiska republiken som bestod av Anatolien, Östra Trakien och Istanbul. Atatürks förändring 

av det turkiska samhället väckte beundran i Väst, och 1930 beskrev den svenske Turkiet-

kännaren Otto Cyrén landsfadern på detta sätt: 

 

man finner icke många män, som uträttat så mycket för sitt land som Gasi Mustafa 

Kemal. Efter vad man sett av Turkiet under de senaste 25 åren måste det anses 

som en stor lycka för landet att så länge som möjligt få draga nytta av Kemals 

obrutna handlingskraft och framåtanda. 

(Karaveli, 1997:28) 
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Liknande hyllningar är svåra att hitta i mer moderna texter. Atatürks projekt har alltmer 

ifrågasatts och omvärderats. Inte bara i västvärlden har Atatürks metoder kritiserats utan även 

på hemmaplan i Turkiet har nyliberala intellektuella så kallade ”nyosmaner” tagit avstånd från 

den kemalistiska anpassningspolitiken, och ser istället det mångfacetterade Osmanska riket 

som ett föredöme. Den förre turkiske premiärministern Turgut Özal var en känd företrädare 

för nyosmanerna (Karaveli, 1997:28). 

 

En enhetlig identitet 

Det Osmanska rikets identitet var inte nationell utan religiös, och riket saknade en nationell 

kärna. Redan under 1800-talet försökte ungturkarna3 skapa en turkisk nationalitet, men stötte 

på svårigheter på grund av den multietniska bakgrunden. Omvärlden kallade dem för turkar, 

själva benämnde de sig osmaner. Efter det Osmanska rikets fall stod en etnisk mångfald på 

tiotals olika grupper utan någon nationell identitet och lösningen blev att skapa en turkisk 

nationalkänsla. En turk4 definierades som en människa som var invånare i Turkiet oavsett 

vilket språk hon talade eller vilken religiös eller etnisk tillhörighet hon hade. Atatürks mål var 

en nationell republik och han lanserade doktrinen ”den är turk som kallar sig för turk” 

(Karaveli, 1997:29).  Den nya nationalitetsbenämningen överordnades alla etniska ursprung 

och vare sig en person bosatt i landet ansåg sig vara kurd, bosnier eller tjetjen var denna i 

första hand turk. Någon motsättning mellan ursprung och medborgarskap erkändes inte. Den 

skapade nationalkänslan blev framgångsrik, med undantag från delar av den kurdiska befolk-

ningen, som motsatte sig regeringens inflytande och som ansåg att läget försämrats sedan 

imperiets fall. På liknande sätt ingår varje turk (med undantag för fåtalet kristna och judar) 

definitionsmässigt i ”umma”, oberoende av om personen kallar sig sunni, alevi eller shia. 

Därför är man lika lite inställd på att erkänna en alevitisk särart som en kurdisk, och denna 

inställning underlättas av bristen på kunskap och intresse för det som ligger utanför den 

självupplevda identiteten. Denna ger upphov till ett monopolistiskt krav på enhet som ute-

sluter möjligheten till avvikelse. Den uppblommande alevi-sunnitiska motsättningen påvisar 

att sekularismen ständigt måste befästa sin seger, vilket är en förutsättning för att Turkiet ska 

kunna knyta hårdare an till Väst. Atatürks reformer var inte menade att avskaffa religionen 

utan att kompromisslöst förhindra den att användas för politiska syften (Cornell, 66ff).  

                                                 
3 Medlemmar i turkiska nationella rörelser som önskade skapa en osmansk nationalstat efter västerländskt 
mönster (Bra Böckers lexikon) 
4 Före 1800-talet var benämningen turk synonymt med en muslim inom det Osmanska riket, oavsett språkbruk 
(Karaveli, 1997:29)  
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Under 1800-talet växte alltså en, efter europeisk mall, turkisk identitet fram och stadfästes av 

Atatürks republik efter första världskriget. Kalifatet och Sharia avskaffades, sultanen och 

kalifen landsförvisades och lagar importerades från Europa. Slöjan och fezen förbjöds och 

kristen tideräkning infördes tillsammans med det latinska alfabetet som ersatte det arabiska. 

Genom Turkiets erbjudande om en fristad för tyska judar innan andra världskriget, blev landet 

än mer västbetonat främst inom universitetsväsendet. Tillsammans med kurderna utgjorde den 

religiösa minoriteten, aleviterna – som utgör en tredjedel av befolkningen, Atatürks viktigaste 

anhängare. Utbytet av sultan och kalif, avskaffandet av Sharia samt erkännandet av kvinnors 

likaberättigande gick helt i deras linje. De inhemska traditionerna visade sig dock inte vara 

lika mottagliga för förändringar, särskilt på det familjerättsliga planet var de seglivade och än 

idag finns det till exempel regeringsmedlemmar med fler än en hustru (Cornell, 1997:29ff).  

 

Politiken 
Islam utgör ingen politisk teori, men den har ändock ett politiskt budskap vilket kan tolkas på 

många olika sätt. Därför ligger religionen som grund för flera skilda politiska system. Islam-

kännaren Ingvar Karlsson ser fyra olika sätt att tolka islams politiska budskap: 

• Traditionellt: Alla svar finns givna i Koranen som ersätter alla andra politiska texter 

och ska visas total lydnad. Oavsett hur en regering kommit till makten är den legitim 

så länge den följer Sharia 

• Fundamentalt: Snarlik det traditionella synsättet, och förespråkar en motvikt till den 

västerländska politiska kulturen. Koranen och ”sunna” – seden och traditionerna – 

utgör både religion och stat. Politiska partier är otänkbara eftersom det bara kan finnas 

ett enda parti – de rättrognas.  

• Modernt: Koranen och ”sunna” är utgångspunkten, men dessa bör omtolkas och 

anpassas till dagens samhälle. Islam bistår med värderingar och principer, men 

lagstiftningsrätten ska ligga hos folket dock i Koranens och profetens anda 

• Sekulärt: Går ett steg längre än det moderna synsättet och inbegriper även icke troende 

i statens ideologi. Alla människor, oavsett religion, har samma rättigheter och 

muslimer har inte ensamrätt till politiska poster 

Turkiet är ett typexempel på en sekulär islamsk stat (Karlsson, 1994:52ff).  

 

Enligt modern syn behöver Sharia en social organisation och en stat för att kunna fungera. 

Gud har överlåtit detaljerna till samfundet, och ett demokratiskt system kan vara att föredra 
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för de islamska normerna och värderingarna, enligt modernisterna. Turkiet är dock det enda 

muslimska landet som faktiskt tillämpar demokrati (Karlsson, 1994:60). Den moderna synen 

kan därför inte anses vara särskilt utbredd i övriga islamska stater. Folket i de centrala delarna 

av Asien är sunniter av turkiskt ursprung, men det har aldrig i historien funnits en gemensam 

politisk enhet mellan Turkiet och Centralasien. Osmanska riket var inte panturkiskt och dess-

utom mer påverkat av den persiska kulturen än av den turkiska. De gemensamma nämnarna är 

istället ett språkligt arv samt islam. Den panturkiska idén finns bara hos små grupper i landet 

och överensstämmer inte med det moderna Turkiets idéer och ideal (Karlsson, 1994:107f).  

 

Atatürks politik 

1923-1924 bildades Republikanska Folkpartiet (CHP) med Atatürk som ledare. Han ville inte 

ha något diktatoriskt styrelseskick, men alla oppositionsförsök eliminerades då de utvecklades 

till reformmotstånd. På så vis kunde Atatürk utse sig själv till president och befriare av det 

traditionsbundna, outbildade och passiva folket. Han var en auktoritär ledare trots det uttalade 

målet om att skapa en demokratisk turkisk stat och för att uppnå det införde Atatürk sex 

politiska ”pilar”: 

  Folklighet (populism) 

  Nationalism 

  Republikanism 

  Sekularism 

  Reformism 

  Etatism (statens ledande roll i den ekonomiska utvecklingen) 

För att dessa ”pilar” skulle uppfyllas och det sönderfallna storimperiet skulle kunna byggas 

upp till en ny stat, ansåg Atatürk att ett auktoritärt styre krävdes. Sovjet upplevdes som ett hot 

och därför blev det än viktigare att stärka banden västerut. I den processen spelade demokrati-

seringen med flerpartisystem en viktig roll. 1946 tilläts bildandet av fler partier och 1950 hölls 

de första demokratiska valen. Republikanska partiet som regerat landet sedan 1923, förlorade 

då makten till det Demokratiska partiet (DP) (Cornell, 1997:32ff). 

 

De oroliga 1960- och 1970-talen 

DP begränsade sekulariseringsprocessen och införde jordbrukssubventioner vilka skadade 

Turkiets ekonomi. Då CHP påpekade detta faktum begärde regeringspartiet militärens hjälp 

för att upplösa oppositionspartiet, men istället utlöstes år 1960 en militärkupp som resulterade 

i att DP fick lämna makten ifrån sig. Anledningen till kuppen var att militären inte ville se en 
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majoritetsdiktatur som inte förmådde hålla statsfinanserna i gott skick och dessutom dämpade 

det religiösa nytänkandet. En ny författning skrevs som tillät fackföreningar och radikala par-

tier. DP nyskapades som Rättvisepartiet (AP) vilket ledde till en strid mellan vänster och 

höger. Regeringar växlade och 1971 gav sig militären återigen in i leken och ställde ett höger-

influerat ultimatum: Regeringen måste tygla våldet och den anarkiska situationen i landet! 

1973 hölls ett nytt val och denna gång vann CHP som nu glidit mer åt ett socialdemokratiskt 

snarare än ett kemalistiskt håll. AP splittrades, men två nya partier – ett nationalistiskt under 

Alparslan Türkeş och ett religiöst under Necmethin Erbakan – bildades. På grund av att USA 

stöp sitt bistånd efter att Turkiet invaderat Cypern 1974 drabbades landet extra hårt av olje-

krisen och en ekonomisk och social kris följde. 1979 beräknades ett tjugotal turkar om dagen 

mista livet i olika terrordåd utförda av radikala grupper. Den 12 september 1980 genomfördes 

ytterligare en militärkupp och en militärregiring med Özal som biträdande premiärminister 

inrättades. Mer restriktiva lagar gällande fack-, förenings-, mötes- och pressfrihet infördes 

samtidigt som alla politiska partier upplöstes och toppolitiker uteslöts från politiken i fem till 

tio år framåt. 1983 kunde val hållas och Özals nybildade religionsvänliga Moderlandsparti 

(ANAP) knep regeringsmakten. En rad lyckade ekonomiska reformer gjordes och 1980-talet 

blev känt som ett turkiskt ”Wirtschaftswunder” (Cornell, 1997:32ff).  

 

1989 gjorde sig dock Özal ovän med folket genom att utse sig själv till president och ANAP 

förlorade det följande valet 1991 till Süleyman Demirels Rätta Vägens Parti (DYP). När Özal 

avled 1993 tog Demirel över som president och ny partiledare för DYP blev den kvinnliga 

professorn i ekonomi Tansu Çiller. 1995 blev dock religiösa Välfärdspartiet (RP) det största 

partiet och dess ledare Erbakan ville förstärka Turkiets utrikespolitiska förbindelser med mus-

limska länder då han ville gynna den sunnitiska renässansen i landet, på västorienteringens 

bekostnad. Men republikens sekulära läggning övervakades av militären, och dessutom var 

näringslivet i behov av den ekonomiska relationen med Väst. Militärens kritik mot Erbakans 

politik eskalerades vid det Nationella Säkerhetsrådet 1997. De ansåg att Turkiets författnings-

mässiga fundament höll på att raseras genom den religiösa aktivismen och på grund av dessa 

anklagelser upplöstes parlamentet. Läget började mer och mer likna det på 1970-talet. Vid 

nyvalet hade de demokratiska partierna stor press på sig att sluta sig samman både till höger 

och vänster för att därmed knuffa ner de religiöskonservativa till en tredje plats. RP: s fram-

gångar hade mer berott på demokraternas kris än något annat. Politikernas personlighet och 

handlingskraft spelade och spelar fortfarande stor roll i Turkiet, vilket kan ses som ett tecken 

på osäkra demokratiska grundvalar (Cornell, 1997:38ff). 
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Politisk ideologi 

Några vänsterextremistiska partier finns inte i Turkiet (förutom det olagliga PKK), och om 

några ansatser till sådana gjorts har de aktivt motarbetats av staten. De historiska erfaren-

heterna av Ryssland och Sovjetunionen har upplevts som en fara för den nationella och den 

religiösa identiteten. Den demokratiska vänstern har alltså inte ärvt sin ideologi från Marx, 

utan härledd från Atatürk kan den spåras tillbaka till franska revolutionens jakobiner5. Högern 

är religionstrogen och försöker få med sig traditionella väljare genom att främja den sunniti-

ska renässansen, trots att en tredjedel av befolkningen inte är sunniter och av tradition röstar 

på den mer sekulära vänstern. Även sekulära politiker som Çiller uttalar sig fortfarande om 

Turkiets islamska karaktär och gränsen mellan moderata och mer strikta muslimer suddas ut 

allt mer (Cornell, 1997:46ff). 

 

Turkiet har fått kritik för att inte följa de mänskliga rättigheterna och ett av skälen till kritiken 

är inskränkningarna i lagen gällande tanke-, yttrande-, mötes- och föreningsfriheterna. För-

buden mot dessa vänder sig mot politisk och religiös extremism samt separatism. Den turki-

ska republiken upprättades samtidigt som flera kommunistiska och fascistiska diktaturer och 

det fanns ett behov av författningsskydd mot politiska extremrörelser. Det sekulära styret 

innebar en helomvändning för ett land som tidigare varit säte för kalifatet, så även här behöv-

des skydd mot religiös opposition. På senare år har det dock krävt, för en fortsatt integrering 

med Väst, att Turkiet släpper lite på definitionerna av extremism och separatism liksom en 

mildring av straffen för dessa ”brott”. Tecken på en mer tolerant praxis har börjat visa sig till 

exempel genom att kommunistpartier registrerats, islamsk klädedräkt återanvänds, personal-

matsalar stänger under Ramadan och bruket av det kurdiska språket blivit vanligare. Men 

ännu finns minnet av 1970-talets terror kvar inte minst genom PKK. Ett paradoxalt läge har 

uppkomit med socialdemokrater och liberaler som de försiktiga, och extremister och separa-

tister som reformmakare gällande ökade fri- och rättigheter. Utvecklingen har dock varit 

liberaliserande, men för att den ska kunna fortsätta att vara det krävs att terrorismen upphör 

och att det religiös-konservativa inflytandet inte får för mycket spelutrymme (Cornell, 

1997:51ff).  

 

 
                                                 
5 Politisk revolutionärt parti bildat 1789, rekryterade främst ur den bildade medelklassen och främjade 
tillkomsten av en konstitution, men utvecklades i revolutionär riktning under Robespierres ledning och ville 
senare avskaffa kungadömet och genomföra krav på frihet och jämlikhet. Upplöstes 1794 (Bra Böckers lexikon) 
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Kurdfrågan och PKK 

För statsmakten i Turkiet har kurdfrågan gällt försvaret av republikens enhet mot separatister 

som från början främst var religiöst inspirerade. Med den kurdiska organisationen PKK, bildat 

1978 av Abdullah Öcalan, blev frågan mer politisk när partiet antog en marxist-leninistisk 

linje och använde terroristaktioner som medel. De underblåste den ignorerade motsättningen 

mellan de som uppfattar sig som turkar och kurder, och framstår därmed som både separa-

tister och antidemokratiska extremister. I början av 1980-talet förklarade PKK, väpnat krig 

mot den turkiska militären. 1994 meddelade turkiska myndigheter av man haft ihjäl 3 000 

kurdiska frihetskämpar, och mellan åren 1987 och 1997 uppges 13 000 människor dödats som 

en följd av detta krig vilka är förskräckliga siffror, inte minst i ett demokratiskt land. I avsak-

nad för något program har säkerhetsstyrkorna i stort sett fått fria händer att bekämpa PKK: s 

inflytande (Svanberg, 1997:22). Enligt Cornell måste lokalbefolkningen övertygas om att 

säkerhet, ekonomisk välfärd och demokrati endast kan garanteras av ett lagligt, icke-kommu-

nistiskt flerpartisystem. Endast då kan PKK: s rekryteringskällor sina (Cornell, 1997:78ff).  

 

Militärens roll i politiken 

Den stora roll som militärmakten spelat i Turkiets historia säger något om landets ekonomiska 

och politiska utveckling, liksom vilka geopolitiska villkor det har haft. Militären blir ofta en 

naturlig skyddsling för sitt land i samma utsatta geografiska läge som Turkiet har. Situationen 

skulle inte ha sett likadan ut om landet präglats av en stabil ekonomi och utvecklad demokrati. 

Både religiös och politisk fundamentalism går emot Atatürks krav på västinfluerad demokrati, 

och för att vårda den gamle presidentens arv skapade den turkiska militären en kodifiering av 

den ”atatürkska ideologin”, som från 1980-talet ingått i officersaspiranters utbildning. Ett 

budskap i denna undervisning är att demokratin inte får ifrågasättas och alla människor är 

likaberättigade, vilket också medför en viss misstro mot särintressen. Officerare får inte ägna 

sig åt politisk verksamhet, men det hindrar inte försvarsmakten att skydda den turkiska repub-

liken i författningens anda och att undanröja hot mot staten. Att behålla makten vore däremot 

politisering (Cornell, 1997:51ff). De gånger som militären agerat politiskt har visat sig som 

kulmen på en kris, men om Turkiet ska bli medlem i EU kan militären inte tillåtas upplösa 

parlamentet och utlysa nyval varje gång de känner missnöje med regeringen.  
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Religionen 
I fallet Turkiets identitet kontra Europa/EU spelar religionen en extra viktig roll med tanke på 

att Turkiet är muslimskt, medan Europa nästan uteslutande är kristet. Gällande vilken inver-

kan islam har haft på landets identitet, har Ingmar Karlssons Islam och Europa – samlevnad 

eller konfrontation (1994) varit användbar. Bokens centrala tema är islam och dess förhållan-

de till Europa, men också till demokrati och mänskliga rättigheter och vilka problem som kan 

uppstå när den religiösa ideologin ska försöka sammanföras med de politiska. Med tanke på 

att över 99 % av Turkiets invånare är muslimer är det viktigt att beröra islams inverkan på den 

turkiska identiteten samt hur förhållandet mellan islam och Europa ser ut. 

 

Religiös renässans 

Efter Atatürks död och slutet på andra världskriget infördes demokrati och flerpartisystem i 

Turkiet, vilket innebar en renässans för de religiösa. Militären har inte kunnat kuva detta 

nyuppvaknande som under 1970-talet skaffade sig inflytande i parlamentet genom de konser-

vativa partierna. Våldsvågen under detta decennium var främst ett uttryck för motsättningar 

mellan höger- och vänsterextremister, men hade även religiösa tendenser som massakern mot 

aleviterna 1978. När militären 1980 åter tog makten för att återställa ordningen, tog man inte 

tillfället i akt till att begränsa det religiösa inflytandet, utan istället infördes obligatorisk 

religionsundervisning i skolorna för att motverka extremvänsterns framfart. Under Özals 

civilregering var det religiösa inflytandet utbrett och de enda institutioner som verkade 

oberörda av renässansen var utrikesministeriet, domarkåren och militären. Antalet religions-

skolor har ökat så drastiskt att skolsystemet numera måste benämnas som dualistiskt, och 

religionen har även smugit sig tillbaka in i poliskåren som givit nytt liv till dualismen i rätts-

uppfattningen. Aleviterna och andra sekulära kretsar är naturligtvis inte glada åt utvecklingen 

och försöker kämpa emot den (Cornell, 1997:66ff).  

 

Nära 99 % av befolkningen i Turkiet bekänner sig till islam. Av dessa är ungefär 20 % alevier 

som förekommer bland såväl turkisk-, arabisk- som kurdisktalande människor i landet. De 

kristna är lätträknade, det vill säga det finns inte många kvar i landet (Svanberg, 1997:18f). 

Meningsmotsättningarna mellan religiösa extremister och sekularister ligger på ett principiellt 

plan om huruvida samhället bör styras i enlighet med Guds eller folkets vilja. Men historien 

vittnar om att flertalet människor i republiken vill kunna förena sin tro med ett liv i en sekulär 

stat (Cornell, 1997:66ff). 
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Den sekulariseringsprocess och eliminering av religiöst inflytande på statsmakten som star-

tades av Atatürk har avstannat en del och islam utgör idag en integrerad del av den turkiska 

nationella identiteten. Men Atatürk lyckades skapa ett turkiskt nationalmedvetande ur Ana-

toliens etniska mångfald. Enpartisystemets sekularisering begränsade trossamfundens rörelse-

frihet, och även om statsmaktens sekulära karaktär är lagfäst vinner den sunnitiska renässan-

sen sympatier och stora delar av statsbudgeten går till byggandet av moskéer och religiösa 

skolor. En förklaring till det konservativa RP: s ökade stöd på senare år kan vara att koran-

skolornas elever uppnått rätt ålder för att få rösta (Cornell, 1997:31).  

 

Turkiets geopolitiska position 
Sedan 1952 har Turkiet varit medlem i västalliansen Nato och turkiska regeringar har allt som 

oftast prioriterat alliansens intressen framför sina egna nationella. Som exempel kan nämnas 

när Turkiet på USA: s inrådan inte bistod den utsatta turkiska befolkningen på Cypern under 

1960-talet. Men i och med det Kalla krigets slut har landet möjlighet att föra en mer själv-

ständig utrikespolitik och dess utrikespolitiska handlingsutrymme har rent geografiskt utvid-

gats ordentligt. Det finns inte många länder som äger en sådan mångsidig geografisk identitet 

som Turkiet, som både är ett land i Sydeuropa och samtidigt ett i Mellanöstern, ett medelhavs-

land vid Svarta havet med ena benet på Balkan och det andra i Kaukasus. I ett bälte från Bal-

kan till Kina bor 150 miljoner turkisktalande folkgrupper. Det står i princip Turkiet fritt att 

utnyttja de geopolitiska och ekonomiska fördelar man besitter i dessa länder, med vilka histo-

riska och kulturella band knutits och som ingen annan makt, förutom tidigare Moskva, haft 

tillträde till. Denna position kommer säkerligen att påverka Turkiets internationella identitet 

och det sätt som omvärlden ser på landet (Karaveli, 1997:40f).  

 

Förhållandet till asiatiska länder 

Förbindelserna mellan de turkisktalande länderna har blivit allt tätare. Bland annat hålls regel-

bundna turkiska toppmöten och Turkiet erbjuder varje år minst 10 000 studenter från de andra 

länderna att studera vid de turkiska universiteten. I juni 1992 grundades dessutom en ekono-

misk samarbetsorganisation mellan tio länder runt Svarta havet, med Turkiet som initiativ-

tagare. Målet är att säkra freden i området genom en frihandelszon (Karaveli, 1997:41f). 

Grogrunden för en politisk och ekonomisk elit i länderna, med Ankara som centrum, kan 

därmed anas. Även om turkarna trots det känner mer samhörighet med Europa än med Asien, 

har intresset för andra turkisktalande länder växt. Relationerna med de turkiska delarna av 
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Asien är än så länge inte något alternativ till samarbetet med Europa, men ändock ett komple-

ment. Turkiet hoppas på rollen dels som en stabilitetsskapande länk mellan kontinenterna, och 

dels som en västerländsk ideologispridare österut. Man ser sig gärna som bron mellan Öst och 

Väst. Men på lite längre sikt, allteftersom kontakterna med Asien utökas, kan Turkiet lockas 

att överge sin europeiska inriktning och istället satsa på en asiatisk maktposition – speciellt 

om dörren till ett EU-medlemskap stängs (Karaveli, 1997:41f). 

 

Relationen mellan Turkiet och arabländerna är inte den bästa. Turkarna ses av araberna som 

ansvariga för den arabiska världens stagnation, och turkarna i sin tur har inte förlåtit arabernas 

ställningstagande under första världskriget då de reste sig mot osmanerna. En av de mest sålda 

böckerna i Turkiet under 1994 handlade om hur det vackra i den ursprungliga, turkiska 

nomadkulturen raserades av araberna och islam. Turkar i allmänhet känner ingen gemenskap 

med araber. Iran och Turkiet har länge legat i luven på varandra sedan Persiens och Osmanska 

rikets stridshandlingar under flera århundraden. Det finns även en konkurrens angående Kau-

kasus och Centralasien mellan Ankara och Teheran (Karaveli, 1997:46). Det är således helt 

felaktigt att förstå alla muslimer som araber, och tvärtom. Muslim är en religiös titel, medan 

araber är ett folkslag, eller om man vill, en nationalitet.  

 

Den turkisk-grekiska relationen 

Turkiet och Grekland har sedan början av 1800-talet då Grekland blev självständigt varit ärke-

fiender. Efter första världskriget ockuperade grekerna stora områden i Anatolien i syfte att 

skapa ett Stor-Grekland. Försöket slogs dock ner av turkarna och resulterade i att den flera 

tusen år gamla hellenska bosättningen i Anatolien försvann. Grekernas antika och bysantinska 

arv har medfört att de inte tycker om att leva i skuggan av, vad de uppfattar som ett hotfullt, 

Turkiet. Det var grekernas dröm om en förening mellan Cypern6 och moderlandet som ledde 

till den turkiska ockupationen, och den därpå följande delningen av ön 1974. Turkiets ända-

mål var att dels stötta den turkiska befolkningen på ön och dels att förhindra att Cypern blev 

grekiskt, vilket skulle medföra att Turkiet blev omringat av grekiska öar. Numera är ön delad i 

en grekisk och en turkisk stat, och den förra är medlem i EU. 1983 utropade sig den turkiska 

delen som självständig under namnet Nordcyperns Turkiska republik, men bara Turkiet har 

erkänt självständigheten. En annan tvistefråga länderna emellan gäller gränsdragningen i 

Egeiska havet där Grekland vill, i enlighet med internationella havsrättskonventioner utöka 

                                                 
6 Republiken Cypern skapades genom en kompromiss mellan turkar och greker som likaberättigade när 
Storbritannien släppte sin makt över ön (Karaveli, 1997:47). 
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sina öars territorialvattengräns från sex till tolv sjömil, men då det skulle leda till att havet 

förvandlades till en grekisk insjö, har Turkiet förklarat att man på inga villkor går med på 

detta. Den största stötestenen mellan Grekland och Turkiet har dock varit utvecklingen på 

Balkan, där grekerna fruktat det turkiska inflytandet över det delvis muslimska Albanien och 

Makedonien (Karaveli, 1997:47f).  

 

Europa och Turkiet 
Från erövringen av det heliga landet på 600-talet via korstågen till det sista osmanska 

erövringsförsöket av Wien 1683, har den europeiska identiteten framhållits som en sköld i 

striden mot islam. Religionen har uppfattats som ett dubbelt dödligt hot dels politiskt genom 

dess territoriella expansion, och dels religiöst genom dess förnekelse av de kristnas centrala 

trossats om Jesus som Guds son och inte bara som profet (Cornell, 1997:27). För muslimerna 

har en något differentierad syn härskat gällande kristendomen och även judendomen, som 

ansågs tillhöra ”Bokens folk” och det som judarna påbörjade och de kristna vidareutvecklat, 

fulländats av muslimerna. Det främlingskap som de kristna kände gentemot islam, rådde inte i 

samma utsträckning i motsatt riktning. Det ställdes inga omvändelsekrav från islamskt håll 

vid deras erövringar, till skillnad från västeuropéernas vana att göra så. Ortodoxa kristna som 

sökte skydda sin identitet underkastade sig hellre osmanerna än katolikerna. Militanta funda-

mentalister inom islam idag är uppenbart mer antivästliga än antikristna, medan den sekula-

riserade kristenheten står fast vid sin avhållna attityd gentemot islam (Cornell, 1997:27).  

 

Anledningen till en europeisk rädsla för den muslimska världen, tror Karlsson kan bottna i att 

kristenheten aldrig kommit över hur en annan monoteistisk religion inte bara gjorde erövrin-

gar österut, utan även hotade Europa (Karlsson, 1994:14). Det europeiska synsättet på Turkiet 

är präglat av de flerhundraåriga striderna med Osmanska riket, av det militära hot som turkar-

na länge utgjorde mot européerna. Det var också i denna existentiella kamp mot den muslim-

ske turken som en europeisk identitet växte fram (Karaveli, 1997:24). Turkarna ansågs utgöra 

ett hot mot den ”västerländska” kulturen, men Karlsson påpekar att detta hot har varit nödvän-

digt för att stärka den europeiska identiteten. Och det är just när Europa stått inför en gemen-

sam yttre hotbild, vare sig det har varit kommunistisk ideologi, sovjetisk militär makt eller 

amerikansk ekonomisk kraft, som enhetstanken varit som starkast. ”Vi hatar det vi inte kän-

ner”, yttrades av den fjärde kalifen och tillika Mohammeds kusin och svärson och shiiternas 

förste imam, Ali ibn Abu Talib, men tillämpas väl såväl som i den muslimska världen som i 
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Europa. Inte bara religionen har skrämt européerna utan också Östs oförmåga att skapa demo-

kratiska institutioner och modernisera samhället. Enligt Karlsson borde därför Turkiet inte 

längre ses som ett hot, eftersom landet numera tillämpar demokrati. Men på grund av att 

Turkiet har islam gemensamt med östländerna, undkommer de inte att utmålas som ett hot för 

Europa (Karlsson, 1994:23ff).  

 

Vägen mot EU 

Det var president Özal som tryckte på Turkiets välvilliga inställning till Väst och sökte 

medlemskap i EG. I frågan om Europa är de demokratiska partierna eniga om en anslutning 

till EU medan extremhögern, med RP i spetsen, tar avstånd från samarbetet med Väst och 

lockas av ett panturkiskt samarbete med stater i Centralasien (Cornell, 1997:49). Redan 1963 

ingick EG och Turkiet ett associationsavtal som genom tre steg skulle bilda en tullunion; en 

förberedelsefas (1964-1969), en övergångsfas (1970-1977) samt en slutfas under vilken sam-

ordningen skulle genomföras. Men Turkiets ekonomiska svårigheter under 1970-talet gjorde 

att tidtabellen inte kunde hållas. 1980 skulle verksamheten sättas igång igen, men den inträf-

fade militärkuppen frös relationerna. Inte förrän 1986 togs förhandlingarna upp igen och i 

april 1987 ansökte Turkiet om fullvärdigt medlemskap i unionen. Svaret blev dock att ett 

medlemskap inte var aktuellt främst på grund av landets låga utvecklingsgrad och problem 

med mänskliga rättigheter. 1994 ansökte landet på nytt. Att andra länder får förtur till EU 

känns bittert för den gamla Natomedlemmen, som får stå tillbaka för tidigare medlemmar i 

Warszawapakten. Politikerna uppvisar dock en realistisk syn och vet att de skäl som EU an-

givit för ett uppskjutet medlemskap är befogade. Tullunionen ses som ett steg i rätt riktning 

och unionens utbredning i Europas norra delar inger hopp om att medlemsstaterna vid Medel-

havet som motvikt vill utvidga den södra gruppen med Turkiet (Cornell, 1997:111ff).  

 

I föregående kapitel gavs den teoretiska förutsättningen för att kunna undersöka de identitets-

historiska bakgrunderna för såväl Turkiet som Europa. Genomförda avsnitt har försökt att ge 

ett verklighetsskildrande underlag för en sådan undersökning. I den följande delen av upp-

satsen ska detta empiriskbetonade material appliceras på teoriavsnittet, för att kunna slutföra 

undersökningen. Resultatet ska tolkas och är tänkt att leda fram till svaren på de inledande 

frågeställningarna och besvara syftet med uppsatsen.   
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4. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 

Denna avslutande del av uppsatsen är avsedd att med teorin om identitetsbegreppet som rikt-

ledning tolka det empiriska materialet om Turkiets historia, politik och religion, samt dess 

relation till och roll för Europa och EU. Därigenom ska identitetspolitikens betydelse för 

landets utrikespolitik gentemot Europa, samt Europas/EU: s hållning till Turkiet, bedömas. I 

slutet av kapitlet ska en diskussion föras om vilken innebörd denna kan tänkas få i händelse 

av ett turkiskt EU-medlemskap.  

 

Identiteten i utrikespolitiken 
Staters agerande gentemot varandra kan förklaras av utrikespolitiska faktorer, främst gällande 

nationalstaternas säkerhet mot utomstående hot. Ett sätt att förklara säkerhetspolitiska age-

rande är se dem i ett identitetsperspektiv. Begreppen identitet och kultur har under senare år 

intagit en alltmer central plats inom den teoretiska diskursen om internationella relationer. 

Intressant för den här uppsatsen är hur utrikespolitiken påverkas av behovet att skapa och be-

fästa kollektiva identiteter. Problemet är att stater inte har någon given eller självklar identitet, 

utan identiteten måste liksom staten i sig genomgå en ständig och föränderlig process av be-

kräftelse. Att skapa och försöka upprätthålla en identitet är alltså både ett grundläggande och 

ett konstant behov (Lundgren, 1998:12f). Genom att utmåla och kämpa mot ett hot utanför 

landets gränser, befäster en stat uppfattningen av ”oss” i jämförelse med ”dem” som finns 

”där ute”. Staten erbjuder ett skydd mot det hot som ”de” utgör och formar därigenom sin 

identitet, vilken ger staten legitimitet samtidigt som den erbjuder medborgarna något att iden-

tifiera sig med. 

 

Gränsdragning 

Skapandet av en identitet kräver en gränsdragning mellan den man själv är och den man inte 

är, och det är här som sambandet mellan identitetskonstruktionen och utrikespolitik blir tyd-

ligt då utrikespolitik kan sägas vara en slags gränsupprätthållande politisk aktivitet. Hur en 

stat förhåller sig till andra stater bestäms av vilken identitet staten vill bevara och hur de andra 

staterna uppfattas – ”vän” eller ”fiende”. Båda kategorierna kan bekräfta den egna identiteten 

genom att i det ena fallet vara som man själv är och i det andra att inte vara det. Utrikespolitik 

är på det här sättet ett politiskt handlande som främmandegör vissa, men inte alla, företeelser 

och aktörer (Lundgren, 1998:14). 
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Campbell argumenterar emellertid för att mönstret håller på att brytas på grund av dagens 

internationalisering. Detta har medfört att också de nutida hoten ser annorlunda ut än de gjort 

tidigare. Nu är det inte lika säkert att hoten existerar ”utanför” gränserna, utan även ”farorna” 

har internationaliserats och bryr sig inte längre om några statsgränser. När stater integreras 

och blir beroende av varandra, samtidigt som hotbilderna förändrats, kan de inte längre vara 

lika säkra på sina gränser och att de är säkra innanför dem. Istället är det nu, menar Campbell, 

ovissheten och osäkerheten i sig som är det största hotet mot nationalstaterna.  

 

Turkiet – ett muslimskt hot mot Europa och EU? 
Genom att utgöra en gemensam fiende för européerna har Turkiet bidragit till formandet av 

Europas identitet. I striderna mot islam och turkarna hamrades den europeiska självbilden in 

och resultatet blev att många européer identifierade Turkiet med allt som Europa inte är, och 

landet hamnade därmed utanför kontinentens gränser. Även om kristendomen förlorade 

mycket av sin makt när nationalstaterna skapades, finns religionen kvar som en viktig del av 

den europeiska identiteten. Kristendomen var en viktig faktor i formandet av en europeisk 

gränslinje, eftersom den i stort sett är den enda gemensamma nämnaren för de europeiska 

länderna. Europa har varken något gemensamt språk, eller någon totalt allomfattande historia 

eller kultur. Att Europa på så sätt kan sägas sakna en gemensam identitet kan tyckas tala för 

Turkiet, eftersom de kulturella skillnaderna mellan landet och övriga Europa inte skulle spela 

så stor roll som de skulle göra om Europa hade en mer enad identitet och kultur. Men att 

turkarna betraktats som ”fienden” har alltså mycket att göra med att de är muslimer. Bilden är 

på intet sätt föråldrad eller bortglömd. För många ses det idag som självklart att EU är och bör 

vara ett rent kristet sällskap. Religionsfrågan är onekligen en känslig fråga och minsta felsteg 

kan uppröra känslor hos motparten. Att EU-kommissionen inte berör religionsaspekten i 

diskussionerna kring Turkiets medlemsansökan beror följaktligen på ämnets känsliga karaktär 

(Lundgren, 1997:62f). Men det faktum att 99 % av Turkiets invånare är muslimer är 

onekligen mycket betydelsefullt för hur landet uppfattas av Europas medborgare, och då kan 

det uppfattas som att kommissionen stoppar huvudet i sanden gällande detta. Den oberoende 

EU-kommittén som har skrivit rapporten Turkey in Europe: More than a promise? (2004) 

sätter dock fingret på problemet och menar att ett nej på den turkiska medlemsansökan till 

EU, med motiveringen att landet inte kommit tillräckligt långt med sina demokratireformer, 

bara skulle vara en täckmantel för att dölja detta verkliga problem. 
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Uppfattningen om ett ”kristet Europa” och EU som en ”kristen klubb”, och att det muslimska 

Turkiet därför inte har någon plats vare sig på kontinenten eller i unionen, är på sätt och vis 

paradoxal; Turkiet har sedan Osmanska rikets tid rötter på Balkan, vilket betyder att det redan 

finns muslimer i Europa. Detta verkar inte ha uppmärksammats förrän kriget på halvön bröt ut 

1991. Det finns även andra skäl till att det inte bör anses självfallet att gränsen till Europa inte 

innefattar Turkiet; En fjärdedel av Europa tillhörde det Osmanska riket när det var som störst 

och efter första världskriget ägde en befolkningsutväxling rum mellan Turkiet och Grekland. 

Därför kommer många turkar ursprungligen från Grekland, vilket kan ses som ännu en 

paradox då Grekland betraktas som en del av Europa, medan Turkiet inte gör det (Lundgren, 

1997:52). Detta pekar återigen på att det är religionen som är den avgörande faktorn: 

Grekerna är kristna, turkarna muslimer.  

 

Europa – en förebild för Turkiet 

Att visa sin identifikation med Europa har länge varit en viktig uppgift för Turkiet och att visa 

att Väst alltid stått som föregående exempel till hur det turkiska samhället ska byggas, anser 

man vara argument för ett medlemskap i den europeiska unionen (Lundgren, 1997:52). Blir 

Turkiet medlemmar i EU kommer landet inte längre att verka som ett hot mot Europa och 

därmed inte stärka den europeiska identiteten på det viset. Det paradoxala i det samman-

hanget är att hotbilden som européerna målat upp av de muslimska turkarna egentligen här-

stammar från osmanerna, och striderna mellan imperiet och de europeiska länderna. Sedan 

slutet på första världskriget har inte några strider mellan Turkiska republiken och Europa ägt 

rum, och då republiken inte existerade innan 1923 har Europa aldrig krigat mot Turkiet (Kara-

veli, 1997:24ff)! Turkiet har heller inte uppfattat kristendomen och Europa på samma hotfulla 

sätt som Europa betraktat islam och Turkiet. Istället ansågs det i Turkiet att man med väst-

världen ägde ett gemensamt upplevt hot i Sovjetunionen under Kalla kriget. Europa har varit 

en förebild för den nya republiken, och religionen verkar aldrig ha varit något större problem. 

Turkiska fundamentalister ser snarare hotet i den västerländska kulturen, inte i kristendomen.  
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Dagens turkiska identitet 
Turkiet är ett land uppbyggt på flera etniska och kulturella underlag, därför kan det också 

skönjas grogrunder till flera olika identiteter. Om vi utgår ifrån Castells tre identitetsformer 

från teorikapitlet, kan vi bilda oss en uppfattning om hur Turkiets identitet har formats och ser 

ut i dagens läge. Castells menar att en legitimerande identitet införs av dominerande institu-

tioner för att utöka och effektivisera sin dominans i samhället. Atatürks skapade nationalitet 

som höjde sig över dessa etniska och kulturella skillnader, kan ses som ett exempel på en så-

dan identitet. Atatürk ville skapa en turkisk nationalstat med ett sekulärt demokratiskt system 

som bas, därför mer eller mindre indoktrinerade han den turkiska identiteten hos medborgarna 

inom den nya republikens gränser. Castells andra typ av identitetsform, motståndsidentiteten 

som frammanas av människor som känner sig nedtryckta av makten och därför som ett skydd 

bygger upp denna identitet som skiljer sig från resten av samhället, kan tänkas exemplifieras 

av delar av den kurdiska befolkningen. Faktum är att ungefär hälften av kurderna är integre-

rade i det turkiska samhället (Cornell, 1997:51), men de som inte gjort det och som sympa-

tiserar med PKK, kan sägas stå för en form av motståndsidentitet på grund av en slags 

alienation. Den religiösa renässansen i Turkiet med det konservativa partiet RP i spetsen, kan 

skapa en projektidentitet. Denna formas på tillgängligt kulturellt material och preciserar 

skaparnas position att vilja se en omdaning av hela samhället. Det är inom denna grupp som 

de EU-fientliga i Turkiet till största delen går att finna, de som har en mer traditionell syn på 

islam och hellre ser att landet vänder sig österut och knyter starkare band till den muslimska 

delen av världen och lämnar Väst åt sitt öde.  

 

Risk för identitetsskifte 

Fortfarande är det den legitimerande identiteten som råder i Turkiet och landet har överlag en 

sekulär syn på sin religion, och de demokratiska partierna är eniga om en anslutning till EU 

(Cornell, 1997:46ff). Ett EU-medlemskap har högsta prioritet för landet och därför vill man 

inte klumpas ihop med ett centralasiatiskt block med islamsk framtoning. Därför har landet 

förkastat tanken på en panturkisk gemenskap, som skulle inkludera de dryga 40 miljoner 

turkisktalande muslimerna i Centralasien. En sådan skulle bara kunna bli aktuell om Europa 

helt stängde dörren för Turkiet och den sekulära politiken ersätts av en mer islamsk (Karlsson, 

1994:107f). Men som Castells påpekar så kan alla identiteter som börjar som ett motstånd 

utvecklas och under tidens gång bli den legitimerande identiteten. När Turkiet fick avslag på 

sin första medlemsansökan 1987, tog de islamistiska grupperna i landet det som ett klart 
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tecken på att Turkiet borde vända sig österut istället eftersom västvärlden ändå aldrig skulle 

acceptera staten helt och fullt (Lundgren, 1997:57). Om Turkiet än en gång får ett nekande 

svar angående medlemskap i EU, kan denna nya identitet få ett ökat stöd och byggas upp som 

ett alternativ till den utstötande globala ordningen (Castells, 2000:32ff).  

 

En ny roll för Turkiet 

I och med Sovjets upplösning fann Turkiet att de blivit den mest framstående medlemmen av 

en potentiellt inflytelserik grupp länder från Medelhavet till Fjärran Östern. Landet fick av 

dessa länder en roll som förebild och en till viss del euforisk stämning visade sig, främst bland 

de panturanska förespråkarna. Mer realistiskt sett kunde Turkiet bistå med att tjänstgöra som 

introduktör och förmedlare till den nya ekonomiska verkligheten för de forna sovjetstaterna, 

öppna sina universitet och erbjuda utbildning i marknadsekonomi och internationell handel. 

Detta kan komma att utgöra en viktig del i Turkiets identitet – landet får känna att det utgör en 

västerländsk förebild för flera andra nya stater, som vill lära sig och följa deras exempel. Ett 

turkiskt medlemskap i EU skulle säkerligen gynna den bilden. Den skulle kunna skänka hopp 

om en framtid och identitet till andra länder, exempelvis de gamla sovjetstaterna. Det handlar 

till viss del om att från EU: s sida visa storsinthet, men också att kunna se fördelarna med att 

många länder österut ser EU som en förebild och framtidskoncept. EU kan få en chans att 

påverka dessa länder i en västvänlig riktning och se dem utvecklas till framtida likasinnade 

och handelspartners, istället för risken att det blir tvärtom (Cornell, 1997:111ff). 

 

Den geopolitiska utvecklingen har också medfört att Turkiet hamnat i en mer utsatt position 

än förut, omringat av mer eller mindre fientligt inställda stater som Syrien, Iran, Irak, Arme-

nien och Ryssland vilka alla helst ser att grannen inte växer sig alltför stark eller får för stort 

inflytande i världspolitiken. Turkiet ligger i världens mest konflikttäta del, vilket problema-

tiserar en fördjupad relation med EU, eftersom unionen då skulle få en direktkontakt med 

konflikterna i området (Karaveli, 1997:43). Den roll som Europa mer eller mindre gett Turkiet 

har varit den av en gräns snarare än en bro mellan Europa och Asien. Rollen som gräns verkar 

Turkiet hittills ha accepterat. Landets utrikespolitik har än så länge utmärks av försiktighet 

och inte företagit några aktioner som riskerat att äventyra chansen att bli medlem i EU. Men 

tänkbart scenario är att Turkiet, om EU avvisar medlemsansökan, förkastar sin gamla roll och 

istället vänder sig inåt och skapar en mer nationalistisk och oförutsägbar framtida roll. Motsatt 

utfall vore att Turkiet blir den bro mellan Europa och Asien som de själva erbjuder sig att 

vara. Detta förutsätter dock att Europa ger Turkiet chansen till denna roll (Karaveli, 1997:49).  
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EU: s identitet 
En känsla av tillhörighet är nära relaterat till ett medlemskap i en politisk gemenskap som er-

bjuder skydd mot ett utomstående hot. Under de senaste två århundradena har den moderna 

staten uppfattats att stå för detta skydd (Aggestam, 1995:2). Den bilden håller på att förändras, 

genom att överstatliga projekt som EU, men också andra organisationer som FN och Nato, har 

börjat ta över rollen som beskyddare av sina medlemmar. Allteftersom världens länder inte-

greras och vi får en ökad interdependens, samtidigt som ovissheten ökar, ställs högre krav på 

en mer gemensam säkerhet över statsgränserna. Den rollen tar de överstatliga organisatio-

nerna på sig. Kan EU erbjuda större säkerhet åt sina medlemmar kommer unionen att stärka 

sin identitet, samtidigt som man också får visa prov på ett innehav av makt att påverka. 

 

Evolutionen inom EU, från den begynnande kol- och stålunionen via tre olika internationa-

liseringsstadier till dagens union, fortsätter mot ett allt mer omfattande samarbete. År 2007 

kommer antalet medlemsländer med troligen att vara 27 (Norrköpings tidningar). Det huvud-

sakliga målet med unionen har varit att skapa fred länderna emellan, men även det har utökats 

till att omfatta betydligt vidare visioner. Passerat är målsättningen om fri handel och rörlighet 

över gränserna, nu är fokus inställt på en djupare gemenskap och humanistisk närkontakt mel-

lan människor från olika kulturer. I och med det borde även freden säkerställas. Eftersom det 

är målet med EU kan det tyckas att den turkiska intresseanmälan borde välkomnas. Rent ideo-

logiskt borde EU se det som positivt att ett land som Turkiet, som skiljer sig från andra länder 

inom EU på flera sätt, vill delta i samarbetet. Att skapa en närmare kontakt och ge Turkiet rol-

len som en bro, borde gynna freden mer än att vända landet ryggen och riskera att gränsen 

mot Öst markeras än mer. 

 

En ny europeisk identitet 

EU-kommittén menar att om Turkiet blev antaget som medlem skulle det ge bevis för att EU 

inte är en stängd kristen ”klubb”. Då skulle unionen få tillfälle att visa sig som en inklude-

rande och tolerant gemenskap, som vet att dra nytta av sin mångfald och enas genom gemen-

samma värderingar som frihet, demokrati, rättssäkerhet och respekt för mänskliga rättigheter. 

Ett mångfacetterat, mångkulturellt och mångreligiöst Europa skulle kunna sända ett budskap 

till resten av världen genom dagens kulturella debatt, som alltför ofta influeras av okunskap 

och fördomar. Genom att påvisa en alternativ modell skulle EU kunna bli länken mellan Väst 

och den islamiska världen och därmed vinna global respekt (EU-kommittén, 2004:16). 
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Att Turkiet är muslimskt framställs ibland som en positiv egenskap, främst av dem som menar 

att EU inte är ett kristet utan ett fullständigt sekulärt samarbete och att den islamska kulturen 

skulle vara ett tillskott till EU i sina försök att förbättra förhållandet till den muslimska värl-

den (Lundgren, 1997:62f). Turkiet är unikt med tanke på den mångetniska kulturen, 200 års 

orientering mot Väst och Atatürks revolutionära transformering av samhället till en sekulär 

demokrati. Landet kan därmed inte klumpas ihop med andra muslimska länder. En integration 

mellan EU och Turkiet skulle däremot visa andra islamska stater att det är möjligt att kom-

binera religiös tro och traditioner med moderna och universellt accepterade principer. Om EU 

vill växa som utrikespolitisk aktör vore ett accepterande av Turkiet som medlem ett stort steg 

i den riktningen. EU: s nya säkerhetsstrategi, A Secure Europe in a Better World, påpekar vik-

ten av att främja stabiliteten i kontinentens närhet (EU-kommittén, 2004:16f). Genom sin sär-

egna geopolitiska position skulle Turkiet ge en ny dimension till EU: s utrikespolitiska hand-

lingar i osäkra områden som runt Medelhavet, i Mellanöstern, Centralasien och Kaukasus.  

 

Turkiet i EU? 
Kritikerna till en turkisk hemhörighet i Europa grundar sina argument mycket på landets 

bristande förmåga att anpassa sig efter västerländsk rättsuppfattning och efterleva de mänsk-

liga rättigheterna. Kritiken är visserligen inte obefogad, men bottnar till stor del i en bild som 

under århundraden målats upp av Turkiet och dess invånare. Denna bild bortser från den före-

nande historien genom 200 år av anpassningsåtgärder för att identifiera sig med Europa, som 

först Osmanska riket och senare Turkiet genomfört. Imperiet, som när det började vittra 

sönder i slutet av 1800-talet, kallades Europas – inte Asiens – sjuke man vittnar om det. Men 

turkarna har ändå av många fått behålla rollen som ”de andra” avvikande från ”oss” och vars 

hotbild var en del i skapandet av den europeiska identiteten. Nu har problem uppstått när ”de” 

plötsligt vill bli en del av ”oss”. Reaktionen har blivit mer avvärjande än välkomnande, och 

tanken att Europa med sin demokratiska pluralism och mänskliga rättigheter erbjuds att 

utvidga sina ideologiska gränser verkar inte ha fått någon genomslagskraft. Visserligen är inte 

Turkiet i samma fas som de flesta europeiska länderna men landet gör uppriktiga 

ansträngningar att anpassa sig. Regeringarna i länder med geopolitiska ambitioner ser mer 

vikten av att knyta an Turkiet (Cornell, 1997:111ff). 

 

Ett medlemskap i EU skulle för Turkiet innebära en sorts bekräftelse på strävan att bli ett 

modernt, europeiskt land och befästa en identitet som eftersökts och aldrig riktigt fått någon 
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befästelse där mitt emellan Öst och Väst. Landet har slitits mellan å ena sidan traditionella 

muslimska värderingar och å andra sidan moderna, västinspirerade ideal. En integrering i EU 

skulle betyda att de som identifierar sig med den sistnämnda sidan skulle få sin bekräftelse. 

De som anser att Turkiet är en del av den islamska världen är alltså emot medlemskapet. Den 

islamska, nationalistiska linjen menar att det turkiska samhället ska bäras upp av historien och 

religiösa traditioner vilket gör att landet skiljer sig från EU. Man anser att Turkiet skulle för-

lora sin nationella identitet om landet blev medlem i EU. Ett argument för medlemskap, ur 

EU-synpunkt, är att det skulle ge de demokratiska värderingarna möjligheten att spridas till 

Turkiet och vidare österut. Det skulle kunna bli ett sätt att stabilisera demokratin i landet och 

minska risken för ett återkommande militärt maktövertagande. Liknande händelseförlopp 

skedde i Grekland (1981), Spanien (1986) och Portugal (1986) (Svenska Dagbladet 2) som i 

och med sina EU-medlemskap lämnade sin auktoritära historia bakom sig (Lundgren, 1997).  

 

EU: s valsituation 

EU kan inte bevilja medlemskap till Turkiet så länge som tortyr och andra förtryck av med-

borgare försiggår, men därmed inte sagt att stöd och uppmuntran från unionens sida är bort-

kastat. Ett av EU: s mål är att aktivt gynna demokratisk utveckling i sin omgivning, vilket kan 

ske via typer av ekonomiskt, politiskt, kulturellt och moraliskt bistånd (Lundgren, 1997:64). I 

Turkiets fall är det medlemskapet som är moroten. Kanske bör tyngdpunkten inte ligga vid de 

ekonomiska, sociala eller moraliska kostnader som ett turkiskt inträde skulle leda till. Möjlig-

heten finns nämligen att ett avslag från EU kan visa sig kosta betydligt mer än ett beviljat 

medlemskap – inte bara för att Turkiets strävan att bli en integrerad del av Europa skulle av-

slöjas som meningslös, utan även för att landet är den enda muslimska stat som har ett positivt 

förhållande till demokrati och pluralism. Får man ett avvisande kan det uppfattas som ett 

bevis för att islam och modernitet inte kan sammanföras och då riskerar en besvikelse med 

okända konsekvenser att utlösas (Svenska Dagbladet 3).  

 

EU har följaktligen tre alternativ för hur man ska behandla Turkiets medlemsansökan: 

1. Bevilja medlemskapet, vilket kan resultera i stora protester från dem som anser att 

Turkiet inte hör hemma i Europa kulturellt sätt 

2. Avslå medlemsansökan, vilket riskerar att Turkiet vänder Europa ryggen och söker 

större gemenskap med den islamska världen 

3. Ett ”nja” eller ”kanske”, som skulle innebära ett selektivt samarbete snarlikt det som 

unionen har med Turkiet idag och som varken stänger eller öppnar dörren till EU. 
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Medelvägsstrategin i form av ett ”nja” skulle innebära att EU fortsätter att hålla Turkiet på 

halster, och risken finns att landet inte vill finna sig i det så mycket längre till. Tullunionen 

mellan Turkiet och EU har existerat sedan 1960-talet och landet har ansökt om fullvärdigt 

medlemskap två gånger. Skulle medlemskapet istället beviljas kommer det inte att förverk-

ligas förrän tidigast 2015, vilket ger EU ytterligare tio år att påverka och ställa krav på Turkiet 

med hot om avbrutet samarbete. Med alternativ 2 riskerar EU, som visats ovan, att Turkiet 

vänder sig österut för närmare samverkan. 

 
Det verkliga problemet 

I denna undersökning om vilken betydelse Europa har haft för Turkiets politiska identitets-

skapande och, det omvända, Turkiets betydelse för formandet av en europeisk självuppfatt-

ning, verkar det som att de båda sidorna har fokuserat på olika faktorer. Turkiet har haft ett 

politiskt perspektiv när landet siktat västerut. När republiken bildades använde Atatürk Euro-

pa som måttstock och anammade europeiska politiska mål och medel i sitt försök att skapa en 

Turkisk republik och identitet. Att landet behövde sekulariseras för att det demokratiska sys-

temet skulle kunna fungera, verkar vara den enda europeiska faktor med religiös anknytning 

som Atatürk och hans efterträdare genom åren har tagit fasta på. Att Turkiet är muslimskt 

medan Europa till största delen är kristet tycks inte ha vållat några bryderier från turkiskt håll. 

Även från fundamentalistiskt håll är det inte kristendomen som vållar bekymmer, utan det är 

det västerländska sekulariserade sättet att leva på som skapar motstånd. Från europeiskt håll 

visar undersökningen att perspektivet har varit mer religiöst inriktat. Föreställningen om islam 

som det stora hotet har aldrig släppts. Idag sammankopplas, oftast helt orättfärdigt, ett av 

nutidens stora hot – terrorismen – med islam, med följden att alla muslimer i allmänhet dras 

över en kam. Den bilden är säkerligen en anledning till att européer har lätt att uppfatta islam 

som en ”fara”. Och det är här det verkliga hindret för Turkiets medlemskap i EU ligger. Oav-

sett om landet uppfyller EU: s formellt ställda krav gällande demokrati, ekonomi, mänskliga 

rättigheter etcetera, är det största problemet fortfarande olöst. Till och med EU: s egen tillsatta 

utredningskommitté ser religionen som det verkliga dilemmat med ett turkiskt inträde.  

 

Turkiet har sedan republiken bildades 1923 kämpat med att skapa en stabil demokratisk stat 

samt finna en egen och tillförlitlig identitet. Det politiska livet i landet har varit händelserikt 

och stundom kaotiskt, inte minst på 1960- och 1970-talen när regeringarna växlade om vart-

annat och militären emellanåt genomförde kupper för att försöka skapa ordning. Politiken har 
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spelat den viktigaste rollen i Turkiska republikens korta historia. Visserligen har religionen 

fått en mer inflytelserik funktion i det turkiska systemet, men den ligger ändå på ett världsligt 

plan, statsfäst i konstitutionen. Gällande förbindelserna med Europa och EU har de varit helt 

politiskt inriktade och har väl inte sett någon anledning till att inte vara det. EU är en politisk 

organisation med demokratiska grundvalar varav en är religionsfrihet. Det finns från turkiskt 

håll ingen anledning att fokusera på religionen, eftersom ett medlemskap i EU är en rent poli-

tisk fråga. Från EU-kommissionens sida verkar samma fokusering försökt uppnås genom att 

inte nämna religionsfrågan, men när det så tydligt är den som är dilemmat löses det inte 

genom att ignorera den. Istället borde problemet snarast synliggöras och lösas genom diskus-

sion, gärna i samband med medlemskapsförhandlingarna i höst. 

 

Slutsatser 
Det är med tanke på Turkiets medlemsansökan till EU och de kommande förhandlingarna 

med kommissionen, som den här uppsatsen utformats. Debatten huruvida Turkiet är eller 

borde bli en del av EU och Europa är i första hand en fråga om identitet. Som påpekades i 

inledningskapitlet gör ämnesvalets karaktär det svårt att ge några exakta svar och resultat så 

här i slutdelen av uppsatsen. Men även om syftet och frågeställningarna får anses vara främst 

vägledande, ska de ändå försöka bemötas så konkret som möjligt. För att svara på hur 

Turkiets identitet ser ut idag, skulle det nog kunna påstås att förhandlingarna med EU som 

börjar i höst, kommer att spela en mycket viktig roll för Turkiets fortsatta identitetsskapande 

som inte kan anses vara färdigt. Enligt Campbell befinner sig visserligen alla identiteter i en 

ständig skapandeprocess, men knappast något annat lands identitet såsom Turkiets kan sägas 

ligga i flera andra länders händer. Turkiet står, för att ställa saken på sin spets, inför ett för sin 

identitet avgörande. Enligt Castells är rollens innebörd beroende av förhandlingar mellan 

aktörer, vilket är precis vad som kommer att ske i höst. Identiteten skapas genom en ur-

skiljningsprocess och är källan till mening för och av aktören själv, det vill säga Turkiet. 

Identiteten är en starkare källa till mening än rollen, men samtidigt blir det svårt för Turkiet 

att identifiera sig med unionen om denna fortsätter att ge landet rollen som gräns mot Asien. 

 

Det handlar om identitet 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilken betydelse identitetspolitiken kan tänkas 

ha haft för (a) Turkiets utrikespolitik gentemot Europa och EU, och (b) Europas/EU: s politi-

ska hållning gentemot Turkiet, samt vilken innebörd detta kan tänkas få i ett eventuellt tur-
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kiskt medlemskap i EU. Svaret på (a) blir att identitetspolitikens betydelse har varit stor gäl-

lande Turkiets utrikespolitisk mot Europa och EU, på så sätt att Turkiet har sett Europa som 

en mall för sitt demokratiska statsbyggande. Några skarpa gränsdragningar gentemot Väst har 

inte dragits av den turkiska regimen utan snarare verkar Turkiet ha velat stärka banden mellan 

sig och kontinenten. Det har funnits, och finns fortfarande, influenser i landet som vill att 

Turkiet ska identifiera sig mer mot Öst istället, men den offentliga hållningen har alltid varit 

vänligt sinnad gentemot Europa. Det åskådliggörs från Atatürks politik från slutet av första 

världskriget via tullunionen med EEC: s föregångare på 1960-talet fram till medlemsansök-

ningarna till EG 1986, respektive EU 1994. De nödvändiga hot som enligt Campbell behövs 

för att skapa en nationell identitet verkar på intet sätt ha kommit från västligt håll utan snarare 

funnits främst innanför landets egna gränser i form av reformmotståndare och förespråkare för 

andra ideologier. Turkiet har fortfarande problem med dessa ”faror”, och det är just därför 

medlemskapsförhandlingarna med EU kommer att ha så omfattande betydelse för landets 

fortsattas identitetsskapande.  

 

Gällande identitetspolitikens betydelse för Europas/EU: s politiska hållning mot Turkiet har 

landet främst fått spela rollen som en ”fara” för den europeiska identiteten. Hotbilden har 

medfört att Turkiet blivit en gräns, snarare än en bro, mot Öst. Detta är ett argument mot 

Turkiets identitet som en del av Europa. Européerna och deras politiker vid makten är 

fortfarande rädda för vilka konsekvenser det stora muslimska landet kan föra med sig om det 

blir en del av den europeiska unionen. De som vill se ett mer nära samarbete mellan Europas 

länder kan se Turkiet som ett hot mot den visionen på grund av landets annorlunda kultur och 

– främst – religion. Å andra sidan medför ett turkiskt medlemskap att EU får ett bredare 

arbetsfält med stora påverkningsmöjligheter, framför allt gällande relationerna med 

Mellanöstern där EU kan få en roll som fredsskipare och demokratifrämjare. Dessutom äger 

Europa och EU, som vi har sett, ingen enhetlig identitet vilket borde underlätta för Turkiet att 

bli en del av kontinenten och unionen. Vad som också talar för att Turkiets identitet kan bli en 

del av Europa, är att konsekvenserna av ett nej kan skrämma mer än av ett ja. Ett negativt svar 

kan krossa Turkiets strävan efter en europeisk och sekulariserad identitet med demokrati som 

grogrund. Då kan de islamska rörelserna i landet få vatten på sin kvarn och erhålla fler 

sympatier. Ur ideologisk synpunkt skulle det kunna, för att ställa saken på sin spets, innebära 

slutet på visionen om islam och demokrati som förenliga.  
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Förhandlingarna mellan EU och Turkiet börjar den 3 oktober 2005. Syftet med uppsatsen har 

inte varit att analysera hur utgången av dessa borde eller kommer att bli. Istället var syftet att 

undersöka den identitetshistoriska bakgrunden till Turkiet och EU, hur de har påverkat varan-

dra samt vad som talar för respektive emot ett turkiskt medlemskap. Förhandlingarna i höst 

kommer troligen inte bara avgörande för Turkiets framtida identitet, utan också hur EU: s 

identitet kommer att utvecklas (Lundgren, 1997). Om EU kommer att tillåta att Turkiet blir en 

del av den europeiska identiteten, handlar också om vilken typ av organisation som EU vill 

vara. Frågan är vilket alternativ Europa väljer; ja – och därmed riva gränsen mot Öst och börja 

förstärka brobyggandet, eller; nej – kanske för evigt bränna bron och istället cementera 

gränsen. När vi sett resultatet av medlemskapsförhandlingarna kan vi börja tala om vilka 

konsekvenser utgången kan tänkas få. Detta kan ge uppslag till nya uppsatser inom 

statsvetenskap och även inom andra vetenskaper.  
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