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Titel  

EU:s utvidgning, exemplet Turkiet – En textanalytisk studie om ansökarlandet Turkiet 
 
 
 
Sammanfattning 

Abstract 
EU:s utvidgning 2004 var den största enskilda utvidgningen i unionens historia då tio nya medlemsländer 
inkorporerades i den Europeiska unionen. Enligt artikel 49 i fördraget om Europeiska unionen kan varje 
europeisk stat som respekterar EU:s grundläggande demokratiska principer ansöka om medlemskap i unionen. 
Detta anlägger en viktig principiell fråga som är av stor vikt för utvidgningspolitiken. Tillhör Turkiet Europa? 
Denna typ av fråga framförs ofta i samband med utvidgningen av EU. Turkiet står på tur för medlemskap i 
unionen inom en snar framtid, men anses fortfarande vara ett kontroversiellt land då många bedömare inte anser 
att Turkiet ligger i Europa. 
 
Mitt syfte har varit att studera politiska dokument författade av Europeiska kommissionen, avseende Turkiet som 
ansökarland. En textanalys med starka influenser av kritisk diskursanalys har använts som metod för att 
analysera den bild av Turkiet som framkommer i texterna. Därigenom har jag undersökt de olika diskurser som 
framkommer i dokumenten och således granskat EU:s syn på Turkiet som ansökarland. 
 
Medlemskap i unionen uppnås genom att uppfylla Köpenhamnskriterierna, det vill säga det politiska kriteriet, 
det ekonomiska kriteriet och det administrativa kriteriet. Mitt fokus i uppsatsen har legat på det politiska kriteriet 
av integrationsprocessen då det anses vara det största hindret för ett Turkiskt medlemskap. Även andra 
integrationsaspekter på medlemskapet har undersökts då Turkiet beskrivs som en komplex stat, med stora 
olikheter jämförelsevis med staterna från tidigare utvidgningar. Exempel på integrationsfrågor som behandlas i 
uppsatsen är ; Det fjärde informella kriteriet, jordbruk och regionalstöd samt Cypernkonflikten.  
 
 
Nyckelord 
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Förord  
Processer, processer, processer. Detta underbara ord får betecknas som min ledstjärna under min uppsatsprocess. 
Efter många och långa dagar med denna uppsats vill jag tacka de personer som har varit ett stort stöd för mig 
under denna resa.  
Min handledare Tünde Puskas som oförtröttligt försökt förklara för mig vad en värderande text är. Även om jag 
efter varje handledning har känt mig som en urkramad trasa, en nolla som inte förstått någonting på tre år, har 
jag tagit till mig av kritiken på ett i efterhand positivt sätt. Genom din konstruktiva kritik har jag insett vad som 
har behövt förbättras och min uppsats hade inte varit vad den är idag utan din kritik. Tack! 
Min älskling, Karin, som stått ut med mig under min emotionella berg-och-dalbana under de två månader som 
uppsatsen skrevs på. Ett svårare sätt att testa sambolivet på  är nog svårt att föreställa sig, samtidigt känns det 
som det ultimata testet. Om vi kunde bo ihop under dessa premisser i Uppsala på 42m2 så klarar vi det mesta. 
Tack vare ditt stöd och dina hjälpande kommentarer när det blev lite för mycket Stefan över uppsatsen, har du 
hjälpt mig i min skapandeprocess mer än du anar. Tack min älskling! 
Håkan, min käre studiekamrat som jag genom långa telefonsamtal med, förstått att min skapandeprocess och 
mina problem inte har skiljt sig från dina. Tillsammans har vi muntrat upp varandra genom hurrarop och 
uppmuntrande samtal. Tack! 
Även mamma och pappa samt icke-nämnda vänner som bidragit till uppsatsen på olika sätt vill jag här tacka med 
ett kollektivt tack. Tack!
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Inledning 
1951 var Europa märkt av två världskrig vilka ödelade stora delar av Europa. Världsläget var 
spänt då de tidigare antagonisterna Frankrike och Tyskland föreslog ett samgående. Genom att 
slå samman sina tillgångar av kol och stål skulle de båda staterna vara effektivare i uppbyggnaden 
av den sönderbombade industrin. De forna fienderna skulle genom samarbetet samtidigt få insyn 
i varandras behandling av de råvaror som tidigare utgjorde beståndsdelarna i kulor och kanoner. 
Förslaget gick ut på att bilda en gemensam, men oberoende myndighet, vars mål var att 
administrera tillgångarna till största gemensamma nytta. Grannländerna Belgien, Holland, 
Luxemburg och Italien erbjöds och tackade ja till erbjudandet om att ingå i samarbetet som kom 
att kallas kol och stålgemenskapen.1 Grunden för dagens EU var därmed lagd och sedan dess har 
Europeiska unionen utvidgas fem gånger.2 (sex gånger om vi räknar in Östtysklands införlivande 
i Västtyskland när Tyskland bildades.) Från ursprungsantalet sex länder har antalet 
medlemsländer ökat till tjugofem. Staterna som förhandlar om medlemskap när unionen 
ytterligare utökas är Rumänien, Bulgarien, Kroatien, Makedonien och Turkiet. Rumänien och 
Bulgarien antas bli medlemmar 2007 medan Kroatien, Makedonien och Turkiets medlemsdatum 
ännu inte är fastställt.3

 
Allt sedan 31 juli 1959 har Turkiet ansökt om medlemskap i Europeiska Unionen (EU) dåvarande 
Europeiska Gemenskapen, (EG) men nekats till detta av olika anledningar som anges längre ned i 
stycket. Anledningen till Turkiets ansökan om associerat medlemskap4  1959, var att grannlandet 
Grekland lämnat in en likadan ansökan till EU två veckor innan. Den turkiska regeringen med 
premiärminister Adnan Mendenes i spetsen fick frågan om Turkiet verkligen var redo för ett 
sådant ekonomiskt samarbete? Svaret lät inte vänta på sig utan Menendes replikerade att ”Turkiet 
på inga villkor passivt kan åse att Grekland blir medlem! Vad kan förresten de, som inte vi kan?” 
5 1987 gick Turkiet in med en ansökan om fullt medlemskap och i oktober 2005 fick så Turkiet 
klartecken att inleda förhandlingar om medlemskap i Europeiska Unionen. Förhandlingarna 
påbörjades, och det beslutades att Turkiet kunde bli fullvärdig medlem tidigast 2014. Anledningar 
till att Turkiet nekats medlemsskapförhandlingar tidigare är dels att EU tror att den turkiska 
regeringen skulle få stora svårigheter ekonomiskt och socialt i anslutningen till EG, och dels 
bristen på mänskliga rättigheter som har ansetts svaga i Turkiet.6

                                                           
1 Ylva Nilsson Europa 2003-EU inför utvidgningen (Stockholm 2003) s. 9 
2 1973: Danmark, Irland och Storbritannien, 1981: Grekland, 1986: Portugal och Spanien, 1995: Finland, Sverige och 
Österrike, 2004: Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien Tjeckien och Ungern.  
3  www.eu-upplysningen.se (2006-03-14) 
4 Ett associationsmedlemskap är ett mer omfattande politiskt avtal som EU ingår med andra länder. I avtalet 
upprättas regler för en fortsatt politisk dialog mellan landet och EU. 
5 Elisabeth Özdalga Turkiets väg in i Europa (Stockholm 1989) s. 26 
6 www.eu-upplysningen.se (2006-03-14) 

http://www.eu-upplysningen.se/
http://www.eu-upplysningen.se/
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Syfte och Frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att analysera dokument författade av Europeiska kommissionen 
avseende Turkiet som ansökarland och försöka svara på följande frågor: 
• Vilken bild är det som målas upp av Turkiet i dessa dokument? 
• Vilka kriterier betonas starkast avseende medlemsansökan till Europeiska Unionen? 
• Vilka diskursiva föreställningar framkommer i dessa dokument? 

Disposition 
Inledningsvis beskrivs avgränsningar och en närmare redovisning av mitt empiriska material. 
Dokumentens författare Europeiska kommissionen förklaras lite närmare i nästa del. Därefter 
följer en metodologisk och teoretisk genomgång med en beskrivning av metodval för att sedan 
övergå till ett avsnitt om socialkonstruktionismen och diskurser. Nästa del är en kort beskrivning 
av diskursanalys i stora huvuddrag, för att senare övergå i avsnittet som behandlar Norman 
Faircloughs kritiska diskursanalys. Integrationsaspekter följer därefter samt en kontextualisering 
av anslutningsprocessen och den fakta som behövs för analysen. Turkietdiskursen förklaras 
därefter genom de avsnitt som behandlar diskursen. Främst riktas uppmärksamheten på det 
politiska kriteriet i Köpenhamnskriterierna eftersom det enligt kommissionen är brotten mot de 
mänskliga rättigheterna, som är det främsta hindret för en anslutning av Turkiet till EU. Övriga 
frågor av relevans för studien tas därefter upp med bland annat jordbruk och regionalstöd som 
viktiga frågor. Eftersom det är Turkiet som jag har mitt främsta fokus på, har Europadiskursen 
fått mindre plats i analysen och berörs mindre än min ursprungliga intention. Avslutningsvis 
diskuterar jag de diskurser som framkommit i dokumenten och för en lite friare diskussion kring 
ämnet.  

Avgränsningar och empiriskt material 
Jag har genom kritisk läsning av politiska dokument författade av Europeiska kommissionen 
försökt finna de diskurser som framkommer i texterna. Bland mängden texter om EU:s 
utvidgning har jag valt att titta på svensköversatta dokument avseende Turkiets medlemsansökan. 
Mellan 2004-2005 intensifierades Turkiets ansökningsiver varför dokument från den tiden 
förefaller mest intressanta och relevanta för min uppsats. Uppsatsen utgår vidare från ett EU-
perspektiv, hur EU ser på Turkiet som ansökarland. Jag avser således inte undersöka Turkiets 
egna syn på eventuellt medlemskap i Europeiska Unionen. De dokument jag valt att analysera är: 
1. Rekommendation från Europeiska kommissionen när det gäller Turkiets framsteg på vägen mot anslutning 7 
2. Om principerna, prioriteringarna och villkoren i partnerskapet för anslutning med republiken Turkiet 8 
3. 2005 års strategidokument för utvidgningen 9 
                                                           
7 http://europa.eu.int/comm/enlargement/report_2004/pdf/tr_recommandation_sv.pdf (2006-03-13) 
8http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sv/com/2005/com2005_0559sv01.pdf (2006-03-13) 
9http://europa.eu.int/comm/enlargement/report_2005/pdf/package_v/com_561_final_sv_strategy_paper.pdf 
(2006-03-13) 

http://europa.eu.int/comm/enlargement/report_2004/pdf/tr_recommandation_sv.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sv/com/2005/com2005_0559sv01.pdf
http://europa.eu.int/comm/enlargement/report_2005/pdf/package_v/com_561_final_sv_strategy_paper.pdf


 3

Författare 
Europeiska kommissionen beskrivs ofta som den viktigaste drivkraften av EU:s institutioner och 
är tillsammans med parlamentet och ministerrådet de centrala aktörerna i lagstiftningsprocessen. 
Dessa tre institutioner bildar tillsammans med EG-domstolen och Europeiska rådet de mest 
inflytelserika aktörerna då de har betydande lagstiftande, verkställande och dömande 
befogenheter.10 Kommissionens uppdrag ligger i att lägga fram lagförslag, verkställa besluten 
samt övervaka efterlevnaden av EU-reglerna. Kommissionens viktigaste funktion är att ta initiativ 
till ny lagstiftning inom EU och det är endast kommissionen som har formel rätt att komma med 
förslag till ny lagstiftning. Denna exklusiva initiativrätt gör Kommissionen till en tung maktfaktor 
inom EU och det är således kommissionens arbete som är avgörande för vilket håll EU utvecklas. 
11 Två ytterlighetspositioner inom forskningen om EU har växt fram där den ena sidan ser 
kommissionens som en effektiv integrationsmotor. Genom att verka för en fördjupning av 
integrationen och utvidgningen av potentiella medlemstater framställs ofta kommissionen som de 
små medlemsstaternas bästa vän. Enligt den andra ytterlighetsfaktorn är kommissionen en 
medlemsstaternas tjänare, där medlemsländerna har fortsatt kontroll över kommissionen och ser 
till att kommissionen endast verkställer de förslag som medlemstaternas regeringer vill se utförda. 
Enligt Jonas Tallberg ligger sanningen någonstans däremellan12 och det är även där jag har min 
utgångspunkt. 

Metod och teori 
När diskursanalys används som verktyg för att analysera texter är det viktigt att inte separera 
metod och teori, utan att se det som en paketlösning som Marianne Winther Jørgensen & Louise 
Phillips beskriver det i boken Diskursanalys som teori och metod.13 När analysen av data genomförs 
gäller det att inbegripa filosofiska premisser av språket i den sociala konstruktionen av världen 
och teoretiska modeller såväl som metodologiska angreppssätt inom forskningsområdet och 
specifika tekniker för språkanalys.14 Metoden jag valt bygger på olika delar ur diskursanalysen 
men är främst en textanalys med fokus på diskurser där olika integrationsaspekter och 
integrationsteorier ingår. Enligt Winther Jørgensen & Phillips är det möjligt, till och med 
rekommenderbart, att skapa sig en egen personlig variant av diskursanalys, vilket jag ämnar göra. 
Genom olika teoretiska perspektiv skapas bredare förståelse och olika former av insikt inom ett 
område. En gedigen sammansatt teoretisk ram som formar och omformar de olika perspektiven 
är därför viktig för validiteten av analysen. Kritisk diskursanalys enligt Norman Fairclough, är den 
metod jag lutar mig mest mot i min analys. Ett visst socialkonstruktionistiskt förhållningssätt 
gentemot texterna har även använts, om än i begränsad omfattning. Integrationsteorier 

                                                           
10 Jonas Tallberg EU:s politiska system (Lund 2001) s.  15 
11 Ibid. s. 81-98 
12 Ibid. s. 97-98 
13 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips Diskursanalys som teori och metod (Lund 2000) 
14 Ibid. s. 10 
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kompletterar sedan min textanalys som jag skulle vilja kalla textanalys med diskursanalytiska inslag och 
fokus på diskurser. 

Socialkonstruktionismen och diskurser 
Socialkonstruktionismen är intresserad av språket,(texten) och det är genom språket (texten) som vi 
uppfattar och formar vår sociala verklighet. Ett problem som kan uppstå med en alltför radikalt 
socialkonstruktionistisk tolkning är å ena sidan att det inte finns några universalistiska sanningar. 
En värld där verkligheten bara överensstämmer med den verklighetsbild som vill frammanas. 
Konstruktioner som är baserade på den kulturella och språkliga värld vi lever i, där olika 
kulturella utgångspunkter kan resultera i helt olika tolkningar av omvärlden. Å andra sidan finns 
det vissa sanningar och verklighetsuppfattningar som är mer sanna och verkliga än andra, utan 
normativa och politiska konsekvenser. Utmaningen ligger i att kombinera dessa två perspektiv 
utan att ge avkall på vetenskaplig akribi.15

 
Om diskurser betecknas som olika världsbilder för olika sociala grupper i samhället, kan dessa 
olika diskurser aktivt påverka individers världsbilder och synsätt. Att tala inom en viss diskurs är 
således en aktiv handling och inte ett passivt tyckande, och därmed en del i en kamp mellan olika 
sociala grupper om vilken världsbild som ska vara rådande. En diskurs är således en reducering av 
flera möjliga tolkningar, men även om en diskurs är dominerande, hindrar det dock inte att andra 
diskurser existerar parallellt.16

 
Jonas Tallberg säger att ”EU:s institutioner är en fråga om politik och makt. När intressen bryts 
mot varandra i samspelet mellan EU:s institutioner sker politik. När beslut fattas i samspelet 
mellan EU:s institutioner utövas makt”17 Det handlar om frågor där konkurrerande 
intressekonstellationer kämpar om  vem som har tolkningsföreträde i såväl nationella som 
regionala och lokala frågor. De beslut som till slut fattas får sociala, politiska och ekonomiska 
konsekvenser för alla inblandade parter. Starka grupper och stater får ofta fördel av besluten 
medan mindre starka grupper och stater har svårt att hävda sig i konkurrensen och vissa diskurser 
fastslås. Dessa diskurser är dock inte statiska utan föränderliga över tid och rum. När politiska 
partiers ställning i medlemsstaterna skiftar, skiftar även politiken och diskurserna. Vissa 
tidsperioder är speciella diskurser ledande medan det tio år senare kan vara helt andra diskurser 
som är rådande. 

Diskursanalys 
Diskursanalys är ett samlingsbegrepp för Diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi,  
tre olika metoder som enligt  Winter Jørgensen & Phillips syftar till att synliggöra det osynliga. 
                                                           
15 Åsa Lundgren Europeisk identitetspolitik (Uppsala 1998) s. 25, Göran Bergström, Kristina Boréus Textens mening och 
makt (Lund 2000) s. 211 
16 Carl Anders Säfström & Leif Östman red. Textanalys (Lund 1999) s. 286-287 
17 Tallberg (Lund 2001) s. 16 
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Diskursanalysens syfte är enligt Winter Jørgensen & Phillips ”att kartlägga de processer där vi 
kämpar om hur tecknens betydelse ska fastställas och där vissa betydelsefixeringar blir så 
konventionaliserade att vi uppfattar dem som naturliga.”18

Kritisk diskursanalys 
Kritisk diskursanalys har enligt Winter Jørgensen & Phillips fått namnet kritisk på grund av dess 
förhållningssätt gentemot maktstrukturer och klarlägga den diskursiva praktikens roll i 
upprätthållandet av den sociala världen. ”Syftet är att bidra till social förändring i riktning mot 
mer jämlika maktförhållanden i kommunikationsprocesserna och i samhället som helhet.” 19 
Enligt Fairclough är textanalysen ensam otillräcklig som diskursanalys. Av den anledningen har 
jag blandat olika teorier i min analys för att på så sätt närma mig Faircloughs synsätt och 
kontextualisera dokumentens betydelse. Till skillnad mot diskursteorin som ser allt som diskurser 
anser Fairclough att det finns en meningsfull verklighet utanför diskurserna. Ett dialektiskt 
samspel vilket medför att språket både konstituerar och avspeglar verkligheten.20 Christina 
Johansson säger i sin metoddel i boken Välkommen till Sverige att distinktionen är viktig på så sätt 
att ”Med utgångspunkten att det finns en meningsfull verklighet utanför diskurserna kan 
teoretiska perspektiv både uppfattas som något som bidrar med kunskap om något och som delar 
av diskursen.”21 Jag instämmer i Christinas synsätt och har min utgångspunkt i denna distinktion. 
 
Varje fall av språkbruk (diskurs) är en kommunikativ händelse som innehåller tre beståndsdelar, 
tre dimensioner. 
• Den är en text (till exempel vokabulär, grammatik och sammanhang mellan satser) 
• Den är en diskursiv praktik (som innebär produktion och konsumtion av texter) 
• Den är en social praktik (de ramar som ytterst reglerar vilka diskurser som är möjliga)22 

Texten är således enbart en text innan den kontextualiseras och tolkas i ett samband med den 
diskursiva och sociala praktiken. I mitt fall är dokumenten bara texter innan de sätts i samband 
med integrationsteorier. Den diskursiva praktiken är följaktligen min utgångspunkt. Europeiska 
kommissionen bygger på redan existerande diskurser för att skapa texterna som jag avser 
analysera, vilket Fairclough förövrigt benämner med begreppet Intertextualitet. Fairclough skiljer 
dock på diskursiva och icke-diskursiva praktiker. 23 Exempel på icke-diskursiva praktiker är den 
fysiska praktiken som ingår i byggandet av en bro. Den kommunikativa praktiken där det handlar 
om att bygga upp en europeisk norm som framkommer i texterna betecknas däremot som 
diskursiv praktik. 

                                                           
18 Winther Jørgensen  & Phillips (Lund 2000) s. 32 
19 Ibid. s. 69 
20 ibid. s. 67-68 
21 Christina Johansson Välkommen till Sverige (Malmö 2005) s. 55 
22 ibid. s. 56-58 
23 Winther Jørgensen & Phillips (Lund 2000) s. 71 
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Integrationsaspekter 
När det gäller kompletterande teori har jag valt att använda mig av olika integrationsteoretiker för 
att på så sätt få en större förståelsegrund när det gäller att analysera Turkiets integrerande in i 
Europeiska unionen. De teoretiker jag främst lutar mig mot och kan betraktas som 
huvudteoretiker är Rikard Bengtsson, Bo Kage Carlsson Kirsty Hughes, Åsa Lundgren, Neill 
Nugent och Jonas Tallberg. Andra teoretiker har även använts, men mer sporadiskt. 
 

För att förstå analysen av Turkiet som ansökarland till EU måste vi se till den kontext då EU 
utvidgades med tio nya medlemsstater år 2004. Utvidgningen österut är den enskilt 
säkerhetspolitiskt viktigaste händelsen i Europa efter kommunismens och Sovjetunionens fall.24 
Det som gör utvidgningen österut unik är att den innefattar så många nya medlemsländer samt 
deras radikalt annorlunda ekonomiska och politiska historia gentemot EU:s tidigare 
medlemsländer. Av tio nya medlemsländer härstammade åtta av dem från det så kallade 
östblocket. Estland, Lettland och Litauen ingick i Sovjetunionen medan Polen, Ungern, Tjeckien, 
Slovenien och Slovakien är stater som såväl före som efter Sovjetunionens kollaps 1991 hade 
problem med att få ekonomin, det politiska systemet och det administrativa systemet att fungera. 
Flertalet stater var vana vid diktatur och planekonomi och ställdes inför svåra prov när de skulle 
reformeras till demokratier och marknadsekonomier. Europa stod därmed inför ett 
paradigmskifte, ett tillfälle att reformera såväl Europa som EU:s politik hade tagit sin början. 
 
Analysen måste även förstås i ljuset av den förändrade världsordning som uppstod efter 11:e 
september 200125 då begreppet terrorism blev påtagligt förknippat med fundamentalistiska grupper 
från öst och därmed en slags patentbeskrivning av terrorismdiskursen. 

EU som politiskt system 
Genom EU:s utformning diskuteras det ofta om EU är en överstatlig eller mellanstatlig 
organisation. Överstatlig på så sätt att flera av institutionerna har en suverän och oberoende 
ställning gentemot medlemsländerna. Mellanstatlig genom organisationens uppbyggnad, där 
medlemsstaterna är centrala i alla processer, såväl i förhandlingar som beslutsfattande och 
genomförande. Jonas Tallberg säger att ett allt vanligare sätt att studera EU är att betrakta EU 
som ett politiskt system. Då framstår tre pedagogiska fördelar vars centrala delar är ”(1) politiska 
aktörer som försöker uppnå sina intressen genom det politiska systemet, (2) politiska institutioner 
för kollektivt beslutsfattande och (3) politiska beslut med inverkan på fördelningen av resurser 
och värden bland aktörerna i systemet. Ofta liknas detta system vid en politisk 
produktionsprocess, där aktörernas intressen utgör politisk input, institutionerna är det politiska 
maskineriet, och besluten utgör politisk output ” 26

                                                           
24 Rikard Bengtsson Historisk brytpunkt i Europa (Stockholm 2004) s. 7 
25 Björn Hettne Från Pax Romana till Pax Americana (Stockholm 2005) s. 149-165 
26 Tallberg (Lund 2001) s.  12 ff. 
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Inträdeskrav 

Under toppmötet i Köpenhamn 1993, fyra år efter Berlinmurens fall, enades EU:s stats- och 
regeringschefer om att utvidga unionen till att även inkludera länder i Central och Östeuropa i 
den Europeiska Unionen om de så önskade. För att få antas som ansökarland satte EU upp 
speciella kriterier vilka har kommit att kallas Köpenhamnskriterierna. Dessa kriterier gäller 
fortfarande idag som inträdeskrav till den Europeiska Unionen. 
Köpenhamnskriterierna. 

 
1. Det politiska kriteriet. 

Stabila institutioner som garanterar demokrati, rättssäkerhet, mänskliga rättigheter samt respekt 
för och skydd av minoriteter. 

2. Det ekonomiska kriteriet. 

En fungerande marknadsekonomi med förmåga att hantera konkurrenstrycket och 
marknadskrafterna inom unionen. 

3. Det administrativa kriteriet. 

Förmåga att klara av de skyldigheter som följer av medlemskapet, inklusive en anslutning till 
målen med den politiska, ekonomiska och monetära unionen. 27

 
Till dessa tre kriterier kan tilläggas ett fjärde som inte var riktad mot ansökarländerna utan mot de 
redan etablerade medlemsländerna. 

4. ”Det gällde att säkerställa unionens förmåga att uppta nya medlemmar utan att integrationsprocessen 
tappade i tempo och innehåll.”28 

Genom detta informella tillägg länkades utvidgningen till interna EU-reformer. Rikard Bengtsson 
säger att det på grund av att det saknas definitiva kriterier för att avgöra när sådana förhållanden 
föreligger, betraktas det fjärde kriteriet i realiteten enligt många bedömare som det svåraste 
hindret för utvidgningen.29

Jordbruk och regionalstödspolitik 
Av EU:s totala budget 2003 upptar jordbruksstödet till medlemsstaterna 44,9 procent av 
unionens utgifter. 30 En avsevärd del av EU:s totala budget utgår således till Europas lantbrukare 
och är  därigenom en intressefaktor för flertalet medlemsländer med stor agrikultur och som idag 
uppbringar stor del av agrikulturstödet. Den gemensamma jordbrukspolitiken sysselsätter fyra 
procent av arbetskraften och bidrar med två procent till EU:s samlade produktion.31 Stödet till 
Europas bönder  är därigenom en omdebatterad fråga som på senare tid diskuterats flitigt. De 
nya medlemsstaterna 2004 accepterade därför reducerat stöd till att starta med. Därefter kommer 

                                                           
27 www.eu-upplysningen.se (2006-03-14)  
28 Bengtsson (Stockholm 2004) s. 31 
29 Ibid. s. 31 
30 Nilsson (Stockholm 2003) s. 34 
31 Jakub Swiecicki EU- avgrund eller avstamp (Stockholm 2005) s. 38 

http://www.eu-upplysningen.se/
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en successiv höjning av stödet för de nya medlemstaterna införas för att slutligen harmonisera 
med de ”gamla” medlemsstaternas stöd och subventioner. Regionalstödet är nästa stora 
utgiftspost och upptar 34,3 procent av unionens totala budget 2003. Stödet delas ut till regioner 
som har fattiga och eftersatta regioner där möjligheten att konkurrera på unionens inre marknad 
är starkt eftersatt. Regionalstödet skulle kunna liknas vid en Robin Hoodskatt där ekonomiska 
resurser omfördelas från rika medlemsländer till fattiga medlemsländer. Även här finns det 
bakomliggande intressen för medlemsstater som tidigare erhållit regionalstöd. Jordbruk och 
regionalstöd stod sammanlagt 2003 för 79,2 procent av den totala kostnaden av EU:s 
utgiftsbudget och enligt Neill Nugent skulle Turkiet utgöra ”a major ’drain’ ”av EU:s resurser om 
nuvarande system bibehålls.32  

Ett åldrande Europa 
Kirsty  Hughes säger att  Turkiet beräknas ha en befolkningsmängd på 82 miljoner 2015 och att 
den beräknas  ha stigit till 89 miljoner medborgare2025.33 Enligt Neill Nugent uppskattas Turkiet 
att ha en befolkning på 100 miljoner medborgare år 2020.34 Matematiken skiljer sig förvisso åt 
men att Turkiet går mot en stor befolkningsökning är enligt Hughes och Nugent säkert. Den 
höga nativitetsutvecklingen i Turkiet kan därför kontrasteras med det minskande barnafödandet i 
Europa. Den låga nativitetsutvecklingen i Europa är något som maktrealisten Robert Kagan 
reflekterat över när han citerar tidningen The Economist beskrivning av förhållandet mellan USA 
och Europa: 

Demografins långsiktiga logik kommer sannolikt att förstärka Amerikas makt och vidga de 
transatlantiska klyftorna” och skapa en bjärt” kontrast mellan ett ungdomligt, vitalt och 
multikulturellt Amerika och ett åldrande, skröpligt, inåtvänt Europa.35

Om de nuvarande tendenserna håller i sig kommer européernas medianålder 2050 att vara 52,7 år 

och amerikanernas 36,2. Detta ska jämföras med dagens europeiska medianålder på 37,7 och 
amerikanernas medianålder på 35,5 år. Genom denna diskrepans i medianålder kommer Europas 
ekonomi att vara hälften av USA:s genom den ekonomiska börda som pensioner och 
äldreomsorg bidrar med enligt the Economist.36

Säkerhetspolitiska effekter 
När Polen blev medlem i Unionen krävde EU att Polen utbildade och anställde 5300 gränsvakter. 
Dessa gränsvakter skulle posteras vid den yttre gränskontrollen mot öster där Ukraina och 
Vitryssland ligger. 37 För att kompensera Polen ekonomiskt för detta avsattes drygt 100 miljoner 

                                                           
32 Neill Nugent European union enlargement. (Basingstoke 2004) s. 40 
33 Kirsty Hughes The political dynamics of turkish accession to the EU (Stockholm 2004) s. 99 
34 Nugent (Basingstoke 2004) s. 40 
35 Robert Kagan Om paradiset och makten (Stockholm 2003) s. 108  
36 Ibid. s. 108 
37 Bengtsson (Stockholm 2004) s. 70 
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euro.38 Frågan är hur många gränsvakter EU anser tillräckligt för att bevaka Turkiets gränser mot 
Mellanöstern med grannar som Syrien, Iran och Irak. Övriga stater som gränsar till Turkiet är 
Grekland, Bulgarien, Georgien, Armenien och Azerbajdjan. Stora kostnader förväntas för att 
försvara EU:s nya yttre gräns om Turkiet blir medlem. Mellanöstern och Kaukasus är områden 
som anses strategiskt viktiga genom närheten till Svarta havet där Turkiets Bosporensund är en 
viktig transportled för staterna runtomkring, bland annat Ryssland. Det transporteras till exempel 
stora mängder olja genom Bosporensundet vilket gör Turkiet intressant för många stater i ett 
område där oro och instabilitet varit rådande historiskt sett. De tio nya medlemsstaterna beskrivs 
som USA-vänliga vilket kan påskynda anslutningsprocessen eftersom USA uttryckligen har 
förhoppningar om ett turkiskt medlemskap så snart det är möjligt. Turkiet har varit en medlem i 
västalliansen NATO sedan 1952 och genom sitt geopolitiska läge med inflytande på Balkan, 
Mellanösten och före detta stater i Sovjetunionen beskrivs Turkiet ofta som en bro mellan Öst 
och Väst.39

Cypernkonflikten 
Relationerna mellan Turkiet och EU-medlemstaten Grekland beskrivs som ett svårlöst kapitel. 
Att Cypernkonflikten är en essentiell del av förhandlingsprocessen intygas av Kirsty Hughes som 
säger ” It is clear, until and unless there is a full settlement of the Cyprus issue, the ongoing 
dispute will interfere at many levels with the negotiation process” 40 även Neil Nugent instämmer 
i att Cypernkonflikten är en viktig fråga som måste få en snar lösning och tillägger att Europeiska 
rådet implicit säger att” the Cyprus Problem must also be resolved, if not for no other reasons 
than Cyprus itself is hardly likely to support accession negotiations with Turkey when Turkish 
troops occupy one-third of the island.”41 På EU-upplysningen står det även explicit att 
”kommissonen noterade problemet med det delade Cypern och befarade negativa effekter av 
förhållandet mellan Turkiet och medlemslandet Grekland. ”42

Var slutar Europa? 
Enligt artikel 49 i fördraget om Europeiska unionen kan varje europeisk stat som respekterar 
EU:s grundläggande demokratiska principer ansöka om medlemskap i unionen. Detta anlägger en 
viktig principiell fråga som är av stor vikt för utvidgningspolitiken. Tillhör Turkiet Europa? 
Denna typ av fråga framförs ofta i samband med utvidgningen av EU.  Polen har exempelvis 
föreslagit att Vitryssland, Ukraina och Moldavien bör få ingå i unionen, och även Marocko i 
Nordafrika har ansökt om medlemskap.43 Östgränsen i Europa har alltid varit omdiskuterad, där 

                                                           
38 Bengtsson (Stockholm 2004) s. 133  
39 H. Magnus Karaveli Landet mellan öst och väst En historisk-politisk översikt i Ingvar Svanbergs Turkiet (Stockholm 1997) 
s. 24-49 
40 Hughes (Stockholm 2004) s. 81 
41 Nugent (Basingstoke 2004) s. 235 
42 www.eu-upplysningen.se (2006-04-03) 
43 Nilsson (Stockholm 2003) s. 9 

http://www.eu-upplysningen.se/
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till exempel Balkanländernas och framförallt Turkiets europeiska identitet har diskuterats. Norra 
Ishavet, Atlanten och Medelhavet är gränser mot norr, väst och syd som avskiljs av vatten.44 Rent 
geografiskt går Europas sydöstra gräns vid Uralbergen och Bosporensundet enligt 
uppslagsböckerna. Detta innebär att tre procent av Turkiets yta befinner sig i Europa medan 
övriga 97 procent tillhör Asien.45 Kulturellt och politiskt är frågan mer öppen. Turkiets synsätt är 
att hemhörigheten är i Europa, och känslosvallen som uppstod när länder från det gamla 
kommunistblocket och medlemmar av Warszawapakten passerade Turkiet, som sedan länge varit 
associerat med EU, och dessutom NATO-medlem, kändes det bittert för den Turkiska 
befolkningen.46 När det gäller den europeiska befolkningen är 32 procent av medlemsstaternas 
medborgare för en utvidgning med Turkiet medan 49 procent är emot. Detta enligt 
eurobarometern 2003.47 Det starkaste motståndet mot en turkisk anslutning i unionen står 
nettobetalningsmedborgarna i Frankrike, Tyskland och Österrike för, (de länders medborgare 
som betalar mer i avgifter till unionen än de får tillbaka i stöd och bidrag) medan Polen är det 
land vars befolkning varmast välkomnar Turkiet in i den Europeiska unionen. Frågan som kan 
väckas är var Europa slutar? ”Kanske är det till och med så att vissa platser som geografiskt 
befinner sig i Europa är mindre ”Europeiska” än andra platser som ligger utanför Europa”48 för 
att citera Åsa Lundgren. 

                                                           
44 För en utmärkt historisk beskrivning om Europas dynamiska östgräns se Gerard Delanty Europa-idé, identitet, 
verklighet (Göteborg 1997) s. 73-92 
45 Åsa Lundgren Turkiet och Europa i Ingvar Svanbergs Turkiet (Stockholm 1997) s. 50 
46 Erik Cornell Turkiet på Europas tröskel (Lund 1997) s. 122 
47 http://www.europa.eu.int/comm/dg10/epo (2006-04-12) 
48 Lundgren (Uppsala 1998) s. 130 

http://www.europa.eu.int/comm/dg10/epo
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Analys 
När jag bestämde mig för att studera Turkiets ansökningsprocess till Europeiska unionen var min 
första tanke att studera tidningsartiklar eftersom de har stor potentiell läsarkrets och det är i dessa 
forum som identifieringsprocesser kan ta sin början. Jag övergav efter viss tveksamhet tanken att 
studera tidningsartiklar till förmån för politiska dokument då dessa är mer grundläggande för 
politisk maktutövning, och till större del påverkar människors vardag genom att lagar och 
förordningar tillkommer via politiska beslut. Svårigheten med att analysera offentliga politiska 
dokument är att varje formulering vägs på guldvåg och att det är många kontrollinstanser som ska 
passeras innan dokumenten går i tryck. Men det är samtidigt där som utmaningen ligger. Alla 
urval av texter kan naturligtvis ifrågasättas, men genom de långa citat som redovisas från 
dokumenten har jag försökt öka genomskinligheten i studien och på så sätt ökat 
intersubjektiviteten såväl som intrasubjektiviteten.49  Det vill säga att olika personer ser 
analysdelarna och kan komma fram till samma resultat oavsett vilken tidsperiod som analysen 
genomförs. Eftersom diskurser är förändliga över tid och rum måste dock kontexten då studien 
genomfördes tas i beaktande för analysens validitet. 
 
Genom en mängd genomläsningar och en textnära analys av dokumenten har jag reagerat på 
vissa ord, meningar och stycken som på ett eller annat sätt tilldragit sig min uppmärksamhet. Jag 
har då markerat dessa och därigenom fått en grund för min analys. Därefter har jag läst olika 
integrationsteoretiker och på så sätt kunnat koppla analysmaterialet till olika teorier som 
behandlar EU:s utvidgning och Turkiet som ansökarland. Jag har därefter återgått till ytterligare 
en mängd genomläsningar av mitt empiriska material växelvis med läsning av integrationsteorier. 
Parallellt med läsningen har även skrivprocessen pågått. De diskurser som framkommit är främst 
Turkietdiskursen och Europadiskursen. Turkietdiskursen visar främst på de egenskaper Turkiet 
besitter, vad de behöver förändra och vilka värden de kan tänkas tillföra EU. Europadiskursen 
visar på hur en medlem i Europeiska unionen vill framställa sig, vara, tänka och agera. När det 
gäller Köpenhamnskriterierna har jag valt att inrikta mig främst på de politiska kriterierna. Även 
om de administrativa kriterierna fortfarande behöver förstärkas enligt kommissionen, ämnar jag 
inte ägna frågan någon större uppmärksamhet utan kommer här kort redovisa kommissionens 
syn på kriteriet. Vissa, om än ojämna framsteg har gjorts sedan 2004, men än återstår det mycket 
att göra. Ny lagstiftning får inte avvika från EU:s regelverk och diskriminering av icke-turkiska 
tjänsteleverantörer, produkter och olika behandling av EU-medlemstater måste upphöra. 
Åtaganden som faller inom tullunionen måste fullgöras. Den offentliga förvaltningen och 
rättsväsendet måste även förstärkas så att EU:s regelverk kan börja tillämpas så snart de blivit 
medlemmar. Ett ämne som tilldrog sig min uppmärksamhet är det särskilda intresset som 
stålsektorn utgjorde. I samtliga dokument nämndes det statliga stödet till stålsektorn, vilket enligt 

                                                           
49 Göran Bergström, Kristina Boréus (Lund 2000) s. 37 
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kommissionen anses störa konkurrensvillkoret. Då kommissionens fokus ligger på det politiska 
kriteriet ämnar jag inte utveckla det administrativa kriteriet mer. 
När det gäller de ekonomiska kriterierna anses de enligt dokumenten i det närmaste uppfyllda. 
”Turkiet kan nu anses som en fungerande marknadsekonomi” 50 skriver kommissionen i ett citat, 
därför har jag valt att inte heller vidareutveckla det kriteriet.  

Turkietdiskursen 

Det fjärde kriteriet 
Inträdelsekraven för att få förhandla om medlemskap i unionen är att uppfylla 
Köpenhamnskriterierna. Utöver de politiska, ekonomiska och administrativa kriterierna  måste 
även det fjärde informella kriteriet uppfyllas. Det vill säga att det gäller att säkerställa unionens 
förmåga att uppta nya medlemmar, utan att integrationsprocessen tappar i tempo och innehåll. 
Detta fjärde kriterium uttrycks explicit i dokument 1 och 3. 

Förhandlingstakten avgörs inte bara av hur väl Turkiet lyckas i tillnärmningen till EU. Till detta 
kommer att även EU måste förbereda, såsom framhölls av Europeiska rådet i juni 1993, 
unionens förmåga att ta emot nya medlemmar samtidigt som den behåller bärkraften i den 
europeiska integrationen också är en viktig faktor i både unionens och kandidatländernas 
allmänna intresse. 51

Unionens förmåga att ta emot nya medlemmar, utan att takten i den europeiska integrationen 
blir lidande, är också en viktig faktor som ligger i både EU:s och kandidatländernas allmänna 
intresse.[…]Utvidgningstakten måste ta hänsyn till EU:s förmåga att uppta nya medlemmar. 
Utvidgningen handlar om att tillsammans ta sig an ett projekt som bygger på gemensamma 
principer, strategier och institutioner. 52

Även om det finns en checklista på 31 förhandlingskapitel som kommissionen utgår ifrån när de 
ska bedöma om Turkiet är redo att ingå i EU, blir det genom detta tillägg mer problematiskt. När 
det saknas definitiva bedömningsgrunder blir det svårt att avgöra när Turkiet är redo att ingå i 
unionen. Genom att hänvisa till olika förklaringar kan unionen exkludera Turkiet från 
medlemskap, även om de uppfyllt Köpenhamnskriterierna. Det behöver inte röra sig om 
relevanta orsaker utan de kan gömmas bakom diffusa förklaringar. Det kan till exempel röra sig 
om att arbetslösheten i Europa är för stor, religionshänvisningar, även om Turkiet officiellt är ett 
sekulärt land bekänner sig ändå merparten av medborgarna till religionen Islam. Ytterligare 
exempel är stor makt i röstfördelningen i rådet på grund av Turkiets stora befolkning, minskade 
jordbruk och regionalstöd till nuvarande EU-länder eftersom Turkiet skulle uppbringa stor del av 
detta stöd. Dessutom är Cypernfrågan ett ärende utanför Köpenhamnskriterierna som skulle 
kunna åberopas mot ett medlemskap för Turkiet. 

                                                           
50 2005 års strategidokument för utvidgningen s. 5 
51 Rekommendation från Europeiska kommissionen när det gäller Turkiets framsteg på vägen mot anslutning s. 8 
52 2005 års strategidokument för utvidgningen s. 2-3 
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Politiska kriteriet 
 
Det politiska kriteriet, stabila institutioner som garanterar demokrati, rättssäkerhet, mänskliga rättigheter 
samt respekt för och skydd av minoriteter, är det kriterium som främst behöver förbättras om Turkiet 
ska kunna bli medlem i Europeiska unionen enligt kommissionen. Efter ca: femtio års tid av 
sporadiska försök att närma sig europeiska normer har ansträngningarna intensifierats de sista 
åren, främst sedan 2002 då det gäller lagstiftning och institutioner. Två större konstitutionella 
reformer 2001 och 2004 samt åtta lagstiftningspaket har antagits av parlamentet mellan februari 
2002 och juli 2004. Kränkningarna av de mänskliga rättigheterna har visserligen minskat men inte 
upphört helt vilket uttryckligen sägs i alla tre dokumenten. Turkiet erkänner vidare folkrättens 
och gemenskapens företräde. I dokument ett och tre beskrivs situationen på följande vis. 

[…] Kränkningarna av de mänskliga rättigheterna har visserligen minskat men inte upphört 
helt, och det finns akuta behov av att både genomföra lagstiftningsarbetet på vissa områden. 
Avsevärda ytterligare ansträngningar krävs när det gäller grundläggande friheter och 
mänskliga rättigheter, särskilt yttrandefrihet, kvinnors rättigheter, religionsfrihet, 
fackliga rättigheter, kulturella rättigheter, samt bekämpning av tortyr och misshandel 
[…]53

Turkiet gör betydande ansträngningar för att se till att dessa reformer genomförs korrekt. Trots 
detta behöver genomförandet ytterligare befästas och breddas. Detta gäller särskilt med 
avseende på totalförbudet mot tortyr och misshandel samt stärkandet och genomförandet 
av de bestämmelser som avser yttrandefrihet, religionsfrihet, kvinnors rättigheter, fackliga 

rättigheter och minoriteters rättigheter.54

De markerade orden är nyckelord när det gäller det politiska kriteriet. De kommer därför att 
uppmärksammas i nedanstående del i avsnitt som behandlar det politiska kriteriet. 
 
Minoriteters rättigheter och religionsfrihet 

Minoriteters rättigheter beskrivs i dokumenten främst vara en fråga om kurdernas situation i östra 
och sydöstra delen av Turkiet, samt icke-muslimska samfund. Dessa minoriteter erkänns inte som 
likvärdiga medborgare jämförelsevis med resten av befolkningen. Det gäller därför att: 

Säkerställa kulturell mångfald och se till att minoriteter respekteras och skyddas i 
överensstämmelse med Europakonventionen om mänskliga rättigheter och de principer som 
fastställs i europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter samt i 
överensstämmelse med praxis i medlemsstaterna.55

Vidare bör det säkerställas tillgång för radio och televisionssändningar på andra språk än turkiska, 
samt avskaffa kvarvarande hinder på lokala och regionala privata programföretag. Det bör även 
säkerställas rättsligt skydd för minoriteter, särskilt när det gäller immateriella rättigheter. Anta 

                                                           
53  2005 års strategidokument för utvidgningen s. 30 
54 Rekommendation från Europeiska kommissionen när det gäller Turkiets framsteg på vägen mot anslutning s. 3 
55 Om principerna, prioriteringarna och villkoren i partnerskapet för anslutning med republiken Turkiet s. 9 
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lämpliga åtgärder för stöd till undervisning av andra språk än turkiska är andra åtgärder som 
behöver ombesörjas. I de östra och sydöstra delarna behövs reformer för att minska de 
ekonomiska, sociala och kulturella skillnader mellan de olika regionerna, i synnerlighet de 
sydöstra delarna av landet. Byvaktarsystemet bör avskaffas och Turkiet behöver vidare underlätta 
för fördrivna internflyktingar att återvända till sina bosättningsorter samt säkerställa ersättning till 
dem som lidit förluster och skador till följd av säkerhetssituationen i de sydöstra delarna av 
landet. Säkerhetssituationen har även försämrats sedan PKK56 återupptagit sina våldshandlingar. 
De skrivs dock inte att det är kurderna som bor i de östra och sydöstra delarna, utan det får man 
klart för sig genom att läsa de andra dokumenten. Även utbildning, television och 
radioproblematiken handlar om kurderna trots att det inte uttrycks explicit. Detta framgår explicit 
när man läser den engelska bilagan till Rekommendation från Europeiska kommissionen när det gäller 
Turkiets framsteg på vägen mot anslutning. 

Several Kurdish language schools recently opened in the Southeast of Turkey.Broadcasting in 
Kurdish and other languages and dialects is now permitted and broadcast have started, 
although on a restricted scale[…] There are still conciderable restrictions, in partikular in the 
area of broadcasting and education in minority languages.57

Även om kurdernas kulturella rättigheter har börjat erkännas, är de fortfarande belagda med 
restriktioner, främst inom radio och tv samt utbildning i minoritetsspråk. Trots att toleransen för 
användningen mot andra språk än turkiska har ökat är det fortfarande svårt att utöva kulturella 
rättigheter. Lokala radio och tv-sändningar på kurdiska är ännu inte tillåtna och språkkurser i 
kurdiska har ställts in. Politiker blir fortfarande dömda för att ha använt kurdiska i vissa 
sammanhang. Turkiet fortsätter således att inta en restriktiv hållning gentemot minoriteter och 
kulturella rättigheter avslutar kommissionen. 
 
Religionsfrihet är garanterat genom konstitutionen i Turkiet. Trots detta diskrimineras icke-
muslimska samfund och religiösa minoriteter. De är därmed en stor minoritetsgrupp som 
fortfarande särbehandlas vilket ger vid handen att Turkiet inte infriat religionsfriheten. 
Religionsfrihet är ett krav från EU:s sida som alla medlemsstater har att förhålla sig till och inga 
undantag godtas på den punkten. Särbehandlingen kan vi se i följande citat. 

Antagande av en lag som uttömmande behandlar alla svårigheter som icke-muslimska religiösa 
minoriteter och icke-muslimska samfund stöter på, i överensstämmelse med relevanta 
europeiska normer. Avbryta all försäljning eller konfiskering av egendom som tillhör eller har 
tillhört icke-muslimska religiösa stiftelser som företas av behöriga myndigheter i avvaktan på 
antagandet av lagen58

                                                           
56 PKK (Kurdiska arbetarpartiet) är en ursprungligen marxistisk terroriströrelse med etniska förtecken som är 
uppförd på EU:s terroristlista. 
57 Rekommendation från Europeiska kommissionen när det gäller Turkiets framsteg på vägen mot anslutning. Annex: Conclusions of 
the Regular Report on Turkey. s. 13-14 
58 Om principerna, prioriteringarna och villkoren i partnerskapet för anslutning med republiken Turkiet s. 8 
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Icke-muslimska religiösa minoriteter och samfund diskriminers således från det övriga samhället 
genom att de särbehandlas på ett negativt sätt. Detta kan låta paradoxalt då experter och 
integrationsteoretiker betraktar Turkiet som ett sekulärt land, det vill säga att religionen är skild 
från staten, och religionen har därmed inte något inflytande över politiken som förs i landet. 
Denna sekularisering är tydligen en sanning med modifikation och som kanske kan jämföras med 
den diskriminering som vissa muslimska grupper i Europa utsätts för. Detta rättfärdigar dock inte 
den inskränkning av rättigheter hos icke-muslimska samfund som sker i Turkiet utan är en 
aktivitet som enligt kommissionen måste upphöra. Om Turkiet fortsätter att reformera och 
forsätter att vara ett sekulärt land ökar chanserna för dem att bli medlem i unionen. Samtidigt 
oroas EU över de framgångar som partier med muslimsk religionsframtoning och åskådning 
vunnit och därmed blivit framgångsrika i de senaste valen i Turkiet. Här nedan visar 
kommissionen på en väg som är framkomlig för ett muslimskt land som Turkiet, att det finns en 
väg till bättre levnadsvillkor och den går via kommunikation och samarbete snarare än 
konfrontation. Men då krävs det att landet är och förblir sekulärt, att den så kallade 
Kemalismen59 får fortsätta att råda i landet. 

[…] Turkiet kan bli en viktig förebild som ett land med en till övervägande  del muslimsk 
befolkning vilket håller fast vid de grundläggande principerna om frihet, demokrati och respekt 
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt rättstatsprincipen.60

Här påvisas att Turkiet kan bli en viktig förebild som ett land med övervägande muslimsk 
befolkning. Genom att skriva så, skulle det å ena sidan med ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv kunna tolkas som det implicit uttrycks att övriga stater med övervägande muslimsk 
befolkning inte är fria, inte demokratiska, respekterar inte mänskliga rättigheter, motsätter sig 
grundläggande rättigheter och tillämpar inte rättstatsprincipen. Denna beskrivning skulle därmed 
ur ett socialkonstruktionistiskt synsätt vara en grov generalisering av muslimska stater som inte 
hör hemma i ett dokument av denna dignitet. Å andra sidan skulle det kunna tolkas som att 
Turkiet kan bli en viktig förebild för flertalet stater med övervägande muslimsk befolkning, då 
många av dessa stater har problem med frågor som behandlar frihet, demokrati, respekt för 
mänskliga rättigheter, de grundläggande friheterna samt rättstatsprincipen. 

Kvinnors rättigheter 

Kvinnors rättigheter är ett område som enligt kommissionen är eftersatt och där flertalet 
reformer behövs för att stärka kvinnornas position i samhället. Problemen uppmärksammas 

                                                           
59 Kemalismen är den ledande ideologin i Turkiet och bildades av det moderna Turkiets grundare Mustafa Kemal 
Atatürk. Atatürk ledde landet in i moderniseringen genom en republikansk statsform 1923. Nationalism, 
republikanism, sekularism, populism, étatism och reformism definierar ideologin som vill åtskilja religion och politik 
och att makten ska ha sin grund i folket samt att landets sociala och ekonomiska utveckling ska främjas, även med 
statliga medel om så krävs. Den sista biten är dock problematisk och strider mot EU:s konkurrenskrav vilket vi kan 
se i ståldebatten.  
60 Rekommendation från Europeiska kommissionen när det gäller Turkiets framsteg på vägen mot anslutning s. 5 



 16

numera i allt högre grad, men diskriminering och våld mot kvinnor är fortfarande ett stort 
problem. Turkiet bör därför stödja: 

Fortsatta åtgärder mot alla former av våld mot kvinnor, inbegripet hedersbrott. Säkerställa 
specialiserad utbildning för domare och åklagare, rättsvårdande organ, kommunala 
myndigheter och andra behöriga institutioner och tillhandahålla skyddsbostäder i alla större 
kommuner för kvinnor som riskerar att bli utsatta för våld, i överensstämmelse med gällande 
lagstiftning.61

Genomförande av lagstiftning rörande kvinnors rättigheter, särskilt civillagens bestämmelser, den 
nya strafflagen och lagen om skydd av familjen är rättigheter som behöver efterföljas bättre. 
Turkiet behöver ytterligare främja kvinnors ställning i samhället, inbegripande utbildning och 
deltagande på arbetsmarknaden såväl i det politiska som i det sociala livet. De bör även stödja 
utvecklingen av kvinnoorganisationer i syfte att uppfylla dessa mål. I den engelska bilagan står det 
vidare att hedersmord är ett stort problem trots att det enligt den nya straffskalan sker 
bestraffning med livstids fängelse för sådana brott. Oskuldhetstest får vidare inte tas utan ett 
domstolsbeslut och sexuella övergrepp inom äktenskapet har införts på straffskalan och räknas 
numera som en straffbar handling. 
 
Yttrandefrihet, tortyr och misshandel 

Tortyr och misshandel har på senare tid minskat från såväl polisväsendet som militären. Till de 
största framgångarna kan räknas in ett fullständigt avskaffande av dödsstraffet som beslutades i 
januari 2004. Även frigivande av personer som dömts för att ha uttryckt sina åsikter på fredligt 
väg kan räknas in i de positiva reformer som inrättats i Turkiet. De statliga säkerhetsdomstolarna 
har avskaffats och en reform av den offentliga förvaltningen har inletts.  Förhållandet mellan det 
civila och det militära håller på att utvecklas mot europeiska normer och ses som positiva tecken 
enligt kommissionen. Även om positiva reformer införts, förekommer det dock fortfarande våld 
och trakasserier av den civila befolkningen. Yttrandefriheten (inbegripen pressfrihet) har förvisso 
ökat och konstitutionella förändringar och ny press har tillkommit. Upphävande av lagar som 
förut stängde regeringskritiska tidningar, förhindrande distribution och konfiskerade tryckpressar 
är reformer som tillkommit när det gäller yttrandefrihet. Journalister och enskilda personer åtalas 
och döms dock fortfarande för att fredligt ha yttrat åsikter, och föreningars verksamhet begränsas 
fortfarande. Det har även fattats ett antal beslut med anknytning till yttrandefriheten som rör 
traditionellt känsliga frågor, vilka mynnat ut i till både åtal och fällande domar. En av de punkter 
som betonas starkast, även om den systematiska tortyren upphört, är att totalförbudet mot tortyr 
bör genomföras med målinriktade insatser, i syfte att avskaffa den tortyr som fortfarande pågår. 
Säkerhetsstyrkorna använder fortfarande oproportionellt våld i samband med demonstrationer 
enligt uppgifter, och det rapporteras forfarande om talrika fall av tortyr och misshandel där 
förövarna fortfarande omfattas av straffrihet. Att militären har stor makt forfarande valideras 
genom följande citat: 
                                                           
61 Om principerna, prioriteringarna och villkoren i partnerskapet för anslutning med republiken Turkiet s. 9 
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[…] Reformerna av förbindelserna mellan civila och militära myndigheter har forsatt, men 
militären utövar fortfarande ett avsevärt inflytande genom sina offentliga uttalanden om 
politiska skeenden och regeringspolitiken.62

Här kan vi således se att militären fortfarande utövar sitt inflytande genom offentliga uttalanden 
om politiska skeenden, och inbegriper sig själva då de diskuterar regeringspolitik. Därmed är 
militären fortfarande en stor maktfaktor i landet.  
 
Fackliga rättigheter, utbildningsfrågor och mötesfrihet 

Fackliga rättigheter, utbildningsfrågor och mötesfrihet är ytterligare frågor som kommissionen 
betonar som viktiga för ett eventuellt medlemskap. När det gäller fackliga rättigheter inkorporeras 
även organisationsrätten, strejkrätten och kollektiv förhandlingsrätt i reformer som behöver 
stärkas ytterligare. Detta kan ske genom att: 

Skapa förutsättningar för en välfungerande social dialog, bland annat genom att avskaffa 
begränsande regler för fackföreningsverksamhet och se till att fackliga rättigheter respekteras.63

En av anledningarna till att de behöver stärka fackföreningsrörelsen i Turkiet skulle kunna vara 
att de förbereds för arbetsmarknaden i Europa, som kommer att behöva tillskott av arbetskraft i 
framtiden, vilket jag diskuterar under rubriken potentiella välfärdsräddare. I den rubriken skulle vi 
även kunna behandla nästa fråga, nämligen utbildningsfrågor. Eftersom Turkiet har en dynamisk 
befolkning med låg medianålder ställs det stora krav på utbildning för att utveckla landet och dess 
befolkning. Turkiet behöver här: 

Öka insatserna för att förbättra yrkesutbildningen, särskilt för yngre personer.[…] se till att den 
allmänna utbildningsnivån och hälsonivån höjs, särskilt avseende den yngre generationen och 
mindre gynnade regioner.64

Turkiet behöver således förbättra yrkesutbildningen, särskilt för den yngre befolkningen samt 
höja den allmänna utbildningsnivån avseende den yngre generationen och mindre gynnade 
regioner. Det skrivs även i den engelska bilagan om att inregistrering i skolor av flickor från 
mindre gynnade regioner behöver utvidgas avsevärt. Mindre gynnade regioner skulle här återigen 
kunna syfta på de sydöstra delarna av landet som befolkas till största delen av kurder, och är den 
minoritet som behöver störst stöd enligt kommissionen. 
 
Samtliga dokument föreskriver en ytterligare utveckling av det civila samhället och förordar att ett 
antal forum behöver inrättas. Inom dessa forum kan svårhanterliga frågor som kulturella 
skillnader, religion, migrationsfrågor rörande minoriteters rättigheter och terrorism behandlas. 
Inom detta område skulle det civila samhället spela en nyckelroll. Genom samarbete med 

                                                           
62  2005 års strategidokument för utvidgningen s. 30 
63 Om principerna, prioriteringarna och villkoren i partnerskapet för anslutning med republiken Turkiet s. 14 
64 Om principerna, prioriteringarna och villkoren i partnerskapet för anslutning med republiken Turkiet s. 11, 16 
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NGO:s65 skulle detta hjälpa Turkiet att reformeras inifrån istället för att pådyvlas reformer med 
våld och hot från regeringens sida. 

Ett antal forum bör inrättas inom vilka medborgare i EU:s medlemsstater och i Turkiet kan 
träffas och där problem och synpunkter kan diskuteras i en rättfram och öppen anda. Detta 
omfattar en dialog om kulturella skillnader, religion, migrationsfrågor, frågor rörande 
minoriteters rättigheter samt terrorism. Det civila samhället bör spela den största rollen i denna 
dialog som bör underlättas av EU. Kommissionen kommer att lägga fram ett förslag om hur 
denna dialog skall stödjas i framtiden.66

Åsa Lundgren utkom med en jämförelse av demokratibistånd mellan Polen och Turkiet 1998, sex 
år innan Polen blev medlem i EU. I sin doktorsavhandling påvisade hon att Turkiet mellan 1993-
1995 enbart fick tio procent av demokratibiståndet jämförelsevis med Polen, trots att länderna 
hade relativt lika förutsättningar för ett medlemskap. Antalet NGO:s i Turkiet som fick bistånd 
var tretton stycken medan Polens bistånd uppdelades mellan 48 olika NGO:s.67  Förhoppningsvis 
har EU  förbättrat sig på stödjandet av det civila samhället och fortsätter att aktivt stödja NGO:s 
i Turkiet vilket förespråkas i dokumenten. Framförallt bör en betydande del av EU:s bistånd 
anslås till att åstadkomma en utveckling på det sociala och ekonomiska området i de sydöstra 
delarna av landet, den del som främst befolkas av kurder. 

Avvikande utvidgning 
De markerade orden är nyckelord som jag anser beskriver EU:s avvaktande hållning gentemot 
Turkiet där de beskrivs som avvikande. 

Turkiets anslutning skulle avvika från tidigare utvidgningar på grund av de sammantagna 
verkningarna av Turkiets befolkning, storlek, geografiska läge samt ekonomiska, 
säkerhetsrelaterade och militära potential. Dessa faktorer gör att Turkiet kan bidra till 
regional och internationell stabilitet.68

Här ses Turkiet som avvikande, ett land som inte passar in i den europeiska normen men som 
kan användas av säkerhetspolitiska skäl som en buffertzon. Befolkning är ett svårtolkat ord. Å ena 
sidan kan det tolkas som att de istället för att skriva muslimer, som kan anses stötande och 
rasistiskt, använder benämningen befolkningen. Å andra sidan kan det tolkas som om det är 
befolkningsmängden som åsyftas. Storlek kan tolkas både som befolkningsmängd och storleken 
på territorialytan. När det gäller befolkningsmängd är Turkiet med ett invånarantal på 71 miljoner 
mindre än Tyskland vars befolkningsmängd är 82 miljoner. Frankrike med 60 miljoner, 
Storbritannien med 59 miljoner och Italien med 57 miljoner kommer inte så långt bakom 
avseende befolkningsmängd.69 När det gäller territorialyta är Turkiet överlägset störst med 781 
tusen km2. Övriga medlemsstaters territorialyta är i fallande ordning Frankrike med 552 tusen 
                                                           
65 Non Governmental Organization  
66 Rekommendation från Europeiska kommissionen när det gäller Turkiets framsteg på vägen mot anslutning s. 9 
67 Lundgren (Uppsala 1998) s. 77-102 
68 Rekommendation från Europeiska kommissionen när det gäller Turkiets framsteg på vägen mot anslutning s. 4 
69 Hughes (Stockholm 2004) s. 99 
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km2 , Spanien med 505 tusen km2  och Sverige med 450 tusen km2.70 Det geografiska läget skulle 
kunna syfta på närheten och gränserna till Mellanöstern med länder som Iran, Irak och Syrien 
samt närheten till Kaukasus med länder som Ryssland, Armenien Azerbajdjan och Georgien. När 
det gäller ekonomin är Turkiet inte mycket fattigare än de nya medlemsstaterna som ingick i 
unionen 2004. I och för sig står det att det är de sammantagna verkningarna som utgör det 
avvikande Turkiet, men jämförelsevis med medlemslandet Polen går det att dra snarlika paralleller 
med deras kandidatur. 

Institutionella aspekter 
Antalet medborgare i Turkiet är 71 miljoner. Denna befolkningsstorlek skulle därmed kunna 
påverka röstningen i rådet på ett negativt sätt för övriga medlemsstater, vilket beskrivs nedan: 

På det institutionella planet skulle Turkiets anslutning med utgångspunkt i konstitutionen för 
Europa, i väsentlig utsträckning påverka de antal platser i Europaparlamentet som innehas av 
de nuvarande medlemsstaterna, i synnerhet de medelstora och stora länderna. Turkiet röst 
skulle väga tungt i beslutsprocessen eftersom dess befolkningsandel skulle återspeglas i 
röstfördelningen i rådet. I kommissionen skulle verkningarna bli mindre på grund av den 
planerade minskningen av antalet kommissionsledamöter från och med 2014.71

Stora och medelstora länder skulle följaktligen få mindre makt vid röstningarna i Rådet, samtidigt 
som Turkiet röst och därmed makt skulle väga tungt i beslutsprocessen. Här har således 
beslutandemakt fått en framskjuten position i diskussionen. Kirsty Hughes säger att idag har 
Tyskland 18,1 % av rösterna, Frankrike 13,2% och Storbritannien 13,0%. Om Turkiet skulle bli 
medlem idag skulle de få 14,4% av rösterna om antalet medlemsländer var 28, inräknat med 
kandidatländerna Bulgarien och Rumänien. Samtidigt skulle Tysklands andel sjunka till 14,5% 
medan Frankrike och Storbritannien skulle minska till 11% av rösterna.72 Turkiet skulle således 
bli det näst största landet i Europeiska Rådet. Förvisso med stor andel röster, men långt ifrån 
majoritetsandel. Även om Turkiet skulle bli medlem har de inte majoritetsröster och mandat att 
driva och besluta i frågor som övriga stater anser oviktiga. Därför kan denna oro kännas något 
obefogad. 

Ekonomiskt tärande 
Jordbruks och regionalstödspolitiken utgör den största delen av EU:s utgiftsbudget och är ett 
ämne som diskuteras i dokumenten. Turkiet beskrivs här som ett land vars ekonomiska 
förutsättningar för ett inträde i unionen skulle förändra förutsättningarna radikalt för nuvarande 
medlemsländer. Följande citat speglar den oron där nyckelord är markerade: 

Jordbruket är en av de viktigaste ekonomiska och sociala sektorerna i Turkiet och måste ägnas 
särskild uppmärksamhet. Turkiet skulle behöva göra fortlöpande ansträngningar för att 
utveckla landsbygden och förbättra den offentliga förvaltningens förmåga i syfte att skapa så 

                                                           
70 Bo Kage Carlsson EU – en växande del av Europa (Täby 2004) s. 6-19  
71 Rekommendation från Europeiska kommissionen när det gäller Turkiets framsteg på vägen mot anslutning s. 6 
72 Hughes (Stockholm 2004) s. 120 
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gynnsamma förhållanden som möjligt för ett framgångsrikt deltagande i den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Turkiet skulle behöva lång tid på sig för att göra en rad sektorer inom 
jordbruket mer konkurrenskraftiga, så att avsevärda inkomstförluster för de turkiska 
jordbrukarna skulle kunna undvikas. Inom ramen för den nuvarande jordbrukspolitiken skulle 

Turkiet ha rätt till ett betydande stöd. […]73

Turkiet är följaktligen ett land med stor agrikultur. Det behöver därför ägnas särskild 
uppmärksamhet mot de problem som skulle uppstå vid ett medlemskap. Turkiet skulle behöva 
göra fortlöpande ansträngningar för att utveckla landsbygden. Detta kommer att ta lång tid och 
resulterar därför i att de skulle ha rätt till ett betydande stöd från EU. Det här är ett av 
huvudfrågorna i utvidgningsprocessen skulle jag vilja påstå då länder som tidigare uppbringat 
jordbruksstöd skulle bli tvungna att acceptera reducerat jordbruksstöd från unionen. De nya 
stater som blev medlemmar 2004 accepterade lågt jordbrukstöd till att börja med, för att senare 
öka och likställas med de gamla medlemsstaternas stöd. Förmodligen måste en sådan 
kompromiss till för att Turkiet ska kunna bli medlem i unionen. 
 
Regionalstödet är ytterligare en huvudfråga som måste lösas innan Turkiet kan bli medlem. 
Eftersom regionalstödet står för en stor del av EU:s utgiftsbudget finns det en risk att även detta 
stöd måste reformeras för att blidka opinionen i medlemsstaterna. Turkiet tillhör enligt 
kommissionen länder med låg medelinkomst och skulle därför utgöra en stor ekonomisk 
belastning för unionen. Detta skulle innebära en stor utmaning för sammanhållningspolitiken 
som redan ställts inför svåra utmaningar i och med den senaste utvidgningen. De nya 
medlemsländerna tillförde inte något stort ekonomiskt kapital utan var snarare i stort behov av 
stöd för att utveckla sina respektive länder. Den svåra frågan om regionalstöd beskrivs av 
kommissionen på följande sätt: 

Anslutningen av Turkiet, som tillhör kategorin länder med lägre medelinkomst, skulle öka de 
regionala ekonomiska skillnaderna i det utvidgade EU på ungefär samma sätt som den senaste 
utvidgningen och skulle utgöra en stor utmaning för sammanhållningspolitiken. Turkiet 

skulle under en längre tid vara berättigat till ett omfattande stöd från strukturfonderna 

och Sammanhållningsfonden. En rad regioner i nuvarande medlemsstater som nu får 

strukturfondstöd skulle kunna gå miste om rätten till stöd enligt nuvarande regler.74

Kommissionen skriver här att Turkiet skulle vara berättigade till omfattande stöd från 
strukturfonderna och sammanhållningsfonderna och att med nuvarande regler kommer en rad 
regioner i nuvarande medlemstater att gå miste om dessa stöd. Här kan vi således se att 
nationalstatliga intressen fortfarande spelar en stor roll inom unionen. Återigen kan vi här citera 
Neill Nugent som säger att Turkiet kommer att utgöra ”a major ’drain’ on EU:s resources”75 om 
inte jordbruk och regionalstödspolitiken ändras. 
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Potentiella välfärdsräddare 
Turkiets låga medelåder gör landet intressant då nativiteten i EU sjunker medan det är tvärtom i 
Turkiet. Turkiet skulle således kunna ses som en resurs av arbetskraft för att säkerställa den 
europeiska välfärden. Eventuellt är det denna ekonomiska fråga kommissionen har i åtanke med 
följande citat: 

De ekonomiska verkningarna på Turkiets EU-anslutning skulle bli positiva, men tämligen små 
på grund av dels den turkiska ekonomins relativt blygsamma omfattning, dels den grad av 
ekonomisk integration som redan ingåtts före anslutningen. Mycket kommer att bero på den 
kommande ekonomiska utvecklingen i Turkiet.[…]76

Kommissionen skulle även kunna referera till EU:s interna marknad, även kallad den inre 
marknaden  och att det därför är positivt med en anslutning av Turkiet. Turkiet är en stor 
marknad och samtidigt EU:s sjätte största handelspartner enligt Neill Nugent.77Detta beskrivs 
även  i kommissionens dokument där ”Turkiets integration i den inre marknaden skulle medföra 
fördelar”  men detta förutsätter att mer övergripande reformer genomförs. Stärkande av 
företagsstyrning och ramlagstiftning bör uppmuntras. Intensifiering av kampen mot korruption 
och en avsevärd förbättring av rättsväsendet är andra reformer som behöver genomföras om 
Turkiets integration på den inre marknaden ska fungera. Den analys som utförts av andra 
integrationsteoretiker avseende den inre marknaden, visar på att inga större anpassningar behöver 
göras från Turkiets sida för att anpassa detta politikområde. 
 
Trots beskrivningen i Europadiskursen där utvidgningen beskrivs i positiva ordalag säger 
kommissionen att det kan övervägas långa övergångsperioder och en permanent skyddsklausul 
för att undvika allvarliga störningar på EU:s arbetsmarknad. Därmed kommer den stora och 
viktiga frågan om den fria rörligheten för EU-medborgare i dagen. Ett av kärnelementen i den 
inre marknaden har således här beskrivits med en restriktiv åtgärd när det gäller Turkiet. 
Europeiska arbetstillfällen skulle här vara i fara om Turkiet blev medlem i unionen. En invasion 
av hungriga och arbetslösa turkiska arbetare framställs här som en hotbild. Men i nästa mening 
kommer nativitetsproblematiken fram och Turkiet framställs paradoxalt nog som en resurs i 
positiva ordalag. 

I dagens EU finns över tre miljoner turkar, vilket gör dem till den överlägset största gruppen 
av lagligen bosatta tredjelandsmedborgare. Olika undersökningar ger varierande uppskattningar 
av den ytterligare invandring som väntas till följd av Turkiets anslutning. Långa 

övergångsperioder och en permanent skyddsklausul kan övervägas för att undvika 

allvarliga störningar på EU:s arbetsmarknad. Å andra sidan skulle 

befolkningsdynamiken i Turkiet kunna bidra till att motverka effekterna av den 

åldrande europeiska befolkningen. I detta avseende har EU också ett starkt intresse av att 
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det görs reformer och investeringar på utbildningsområdet i Turkiet under det kommande 
årtiondet.78

Avslutningsvis skriver kommissionen att EU har ett starkt intresse av att det görs investeringar på 
utbildningsområdet, något som är återkommande i de andra dokumenten. Denna 
utbildningsfråga skulle vi kunna placera inom det politiska kriteriet och det diskuteras även i det 
avsnittet. 

Säkerhetspolitik 

Turkiets geopolitiska läge är en viktig fråga som behöver belysas. Mellanöstern och Kaukasus är 
områden som traditionellt sett varit oroliga och instabila. Grannar i Mellanöstern som Iran, Irak 
och Syrien är stater som inte kan räknas som stabila och demokratiska länder, varför dessa staters 
gränser behöver övervakas enligt de flesta bedömare. Turkiets läge vid Svarta havet är även 
strategiskt viktigt med tanke på de transporter som passerar genom Bosporensundet dagligen, 
bland annat sker stora mängder oljetransporter genom sundet vilket uppmärksammas i 
nedanstående citat nummer två. Denna transportled är till exempel viktig för länder som 
exempelvis Ryssland och andra närliggande stater. Enligt Bertil Dunér79 ökade de 
säkerhetspolitiska argumenten säkerligen när ett antal terroristattacker inträffade i Istanbul 
november 2003, bland annat vid det brittiska konsulatet och en brittisk bank. 
Investeringskostnader för att stärka gränsbevakningen till EU skulle således medföra avsevärda 
investeringar. Denna oro för investeringskostnader som tillkommer vid ett turkiskt medlemskap 
uttrycks explicit i följande citat där kommissionen beskriver situationen på följande sätt: 

Förvaltningen av EU:s långa nya yttre gräns skulle utgöra en viktig politisk utmaning och kräva 
avsevärda investeringar. Hanteringen av migrations- och asylfrågor och kampen mot 
organiserad brottslighet, terrorism, människohandel, narkotika och vapensmuggling skulle 
underlättas av ett närmare samarbete både före och efter anslutningen.80

Bevakningen av den nya långa yttre gränsen skulle följaktligen kräva avsevärda investeringar för 
att övervaka gränserna mot de nya grannarna. Förväntade problem med migration och asylfrågor, 
kampen mot organiserad brottslighet, terrorism, människohandel, narkotika och vapensmuggling 
tillhör de problem som EU har att ta stånd till när utvidgningen är ett faktum och Turkiet blivit 
en medlemsstat. Det är dock inte bara problem som lyfts fram när det gäller säkerhetspolitiken, 
en av fördelarna med Turkiets medlemsansökan ligger inom energiområdet. 

Genom Turkiets anslutning skulle EU få tillgång till bättre rutter för sin energiförsörjning. 
Anslutningen skulle sannolikt förutsätta en utveckling av EU:s strategier för förvaltning av 
vattenresurser och tillhörande infrastruktur. Ett korrekt genomförande i Turkiet av övriga delar 
av EU:s  politik på miljö-, transport-, energi och konsumentskyddsområdena skulle få 
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betydande positiva konsekvenser för EU-medborgare på andra håll, eftersom politiken på 

dessa områden ibland har avsevärda gränsöverskridande effekter.81

Genom Turkiets anslutning får EU tillgång till bättre och säkrare rutter för sin energiförsörjning 
där oljetransporterna via Bosporen kan räknas som en sådan. Även planerade pipelines genom 
Turkiet hör till kapitlet bättre och säkrare ruter om Turkiet blir en medlemsstat. Genom ett 
korrekt genomförande på energiområdet skulle spillover-effekter på andra områden, som 
exempelvis miljö, transport och konsumentskydd få betydande positiva konsekvenser för alla 
EU-medborgare. 

Cypern 
Cypernkonflikten är en svår fråga att lösa, men en oerhört viktig sådan. Till och med essentiell för 
att återigen använda Kirsty Hughes ord. Frågans dignitet och komplexitet kan vi ana i följande 
citat från dokument tre. 

När det gäller regionala frågor har den turkiska regeringen vid flera tillfällen förklarat att den 
förblir fast besluten att stödja en övergripande lösning på Cypernfrågan i överensstämmelse 
med den plan som FN:s generalsekreterare lagt fram.[…] Samtidigt utfärdade Turkiet en 
ensidig förklaring om att undertecknandet inte innebar ett formellt erkännande av Republiken 
Cypern.[…] EU betonade i sin förklaring att erkännande av alla medlemsstater är en nödvändig 
del av anslutningsprocessen.[…] Turkiet har fortsatt att lägga sitt veto mot Cyperns 
medlemskap i vissa internationella organisationer och Cyperns anslutning till Wassenaaravtalet 
rörande en uppförandekod för vapenexport och för varor med dubbla 
användningsområden.[…] Förbindelserna mellan Grekland och Turkiet har fortsatt att 
utvecklas i en positiv riktning. Emellertid har dessa två länder, trots 31 mötesomgångar hållits 
sedan 2002, ännu inte lyckats nå en övergripande uppgörelse när det gäller den olösta 
gränstvisten.82

Sedan 2002 har således Turkiet och Grekland träffats 31 gånger för att diskutera Cypernfrågan 
utan att kunna komma överens. EU kräver att Turkiet erkänner Republiken Cypern innan de kan 
bli medlem i unionen. Med det menar EU enligt Bertil Dunér att statsbildningen för hela det 
cypriotiska territoriet skall erkännas, inte bara territoriet söder om FN:s buffertzon. Detta hela 
territorium inkluderar således även nordsidan som Turkiet benämner Turkiska Republiken 
Nordcypern. Denna turkiska konstruktion skall följaktligen förklaras som en folkrättslig ogiltig 
sammansättning innan EU kan godkänna Turkiet som medlemsland.83 Det gäller enligt dokument 
ett även att avskaffa alla hinder för fartyg under cypriotisk flagg och övriga fartyg som används 
för den cypriotiska handeln. Även luftfartsavtalen som innebär diskriminering mot 
transportföretag från medlemsstaterna på grund av deras nationalitet måste bekämpas innan ett 
medlemskap kan komma ifråga. 
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Europadiskursen 
När det gäller att beskriva Europadiskursen anser jag att följande citat är målande för vilken bild 
kommissionen har av EU och Europa, som kommissionen förövrigt likställer, vilket jag finner 
problematiskt och kommer att behandla under rubriken EU:s identitetspolitik. De markerade 
orden i nedanstående citat är nyckelord som tillsammans bildar europadiskursen. 

Utvidgningen är ett av EU:s kraftfullaste politiska redskap. Den dragningskraft som EU utövar 
har bidragit till de central- och östeuropeiska ländernas omvandling från kommunistiska 
regimer till moderna välfungerade demokratier. På senare tid har den medverkat till 
genomgripande reformer i Turkiet, Kroatien och länderna på västra Balkan. Alla europeiska 
medborgare gynnas av att grannländerna är stabila  demokratier och välmående 
marknadsekonomier. Det är livsviktigt för EU att se till att utvidgningsprocessen sköts med 
omsorg, så att fred, stabilitet, välstånd, demokrati, mänskliga rättigheter och 
rättstatsprincipen kan spridas över hela Europa84

EU likställs här med Europa som förutsätts stå för följande positivt värdeladdade ord. Modern, 
marknadsekonomier, fred, stabilitet, demokrati, mänskliga rättigheter och rättstatsprincipen. 

EU = Europa och kulturella skillnader? 

Kommissionen likställer EU med Europa i samtliga dokument vilket jag finner något 
problematiskt, exempel på detta likställande kan vi se i såväl ovanstående citat som nedanstående.  

Efter flera år av splittring och konflikter håller EU nu på att på fredlig väg skapa ett enat 
Europa.85

Detta likställande blir tvivelaktigt eftersom diskussionen om vad Europa är, ständigt förändras 
beroende på vilken Europadiskurs som råder. Detta likställande är ett ämne jag har för avsikt att 
diskutera utförligare i min avslutande diskussion. Den diskursen som råder för närvarande i 
dokumenten är att det råder politiska ock kulturella skillnader mellan Turkiet och Europa vilket 
ses i följande citat: 

Den tredje hörnstenen innebär en väsentlig förstärkning av den politiska och kulturella 

dialogen, som för samman folken i EU:s medlemsstater och Turkiet. Turkiets anslutning 
behöver förberedas grundligt för att möjliggöra en smidig integration som ytterligare förhöjer 
de resultat som uppnåtts under femtio år av europeisk integration. […]86

Kommissionen uttrycker implicit att det finns en politisk och kulturell skillnad mellan EU:s demos 
i medlemsstaterna och Turkiets demos och att denna diskrepans behöver reformeras i Turkiet. 
Genom att något behöver föras samman måste det vara något som skiljer dem åt. Dessutom 
tillförs ett kraftuttryck i tecknet väsentlig, för att på så sätt betona och förstärka frågans viktiga 
ställning och läge idag. Vidare beskrivs EU i dokumenten som en enhetlig normsättare kulturellt, 
men de beskriver inte vad normerna syftar till. Enligt Peo Hansson har den identitetspolitik som 
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EU bedrivit sedan mitten av 1980-talet nästan uteslutande varit inriktat på kulturell identitet och 
försökt mobilisera stöd för en förstärkning av denna.87 Citaten nedan överensstämmer med 
Hanssons resonemang då de syftar till europeiska normer kulturellt sett. 

Avseende Religionsfrihet.                                                                                                          
Antagande av en lag som uttömmande behandlar alla svårigheter som icke-muslimska religiösa 
minoriteter och icke-muslimska samfund stöter på, i överensstämmelse med relevanta 
europeiska normer.88

Avseende Rättvisa, frihet och säkerhet.                                                                                      

Fortsätta att utveckla och stärka alla rättsvårdande organ och anpassa deras ställning och 
verksamhet till europeiska normer, bland annat genom att samarbetet mellan dessa organ.89

Experter 
För att utvidgningspolitiken ska vara hållbar krävs ett brett stöd från allmänheten i EU. Ett 
problem som kommissionen uttrycker är att utvidgningen hittills varit positiv för EU vilket inte i 
någon högre grad nått allmänhetens kännedom. EU måste därför bli bättre på att informera om 
målen och utmaningarna i anslutningsprocessen vilket vi kan se i nedanstående citat. 

Den senaste utvidgningen har lyckats anmärkningsvärt väl. Före den 1 maj 2004 förutspåddes 
det allmänt att den senaste utvidgningen i EU:s historia skulle medföra allvarliga problem i 
form av t ex institutionella blockeringar och massiva flöden av migrerande arbetstagare. Men i 
verkligheten har anpassningarna varit begränsade och hanterliga. De tjugofem medlemsstaterna 
deltar helt och fullt i institutionernas arbete. De EU-medborgare som arbetar utanför sina 
hemländer har bidragit positivt till ekonomin i de medlemsstater som öppnat sina 
arbetsmarknader. Samtidigt har de nya medlemsstaterna tillfört en ekonomisk dynamik som 
bidrar till att bevara och skapa arbetstillfällen i hela EU. Den inre marknaden har fått ett 
uppsving på grund av den nya handeln och investeringarna ökar. Alla europeiska medborgare 
drar nytta av att de nya medlemsstaterna tillämpar europeiska standarder, t ex på miljöområdet. 
Detta lyckade resultat har emellertid inte i någon högre grad nått allmänhetens 

kännedom. […]Den kommer att eftersträva en dialog med nyckelaktörer inom 

poltiken, medierna, den akademiska värden, näringslivet och arbetsmarknadsparterna 

för att främja en bättre underbyggd debatt om både tidigare och kommande 

utvidgningar.90

För att nå ut till medborgarna med dessa uppgifter eftersträvas enligt kommissionen en dialog 
med nyckelaktörer inom politiken, medierna, den akademiska världen, näringslivet och 
arbetsmarknadsparterna. Här beskrivs således att nyckelpersoner genom sin auktoritet som 
experter ska övertyga medborgarna om utvidgningens positiva sidor samt vederlägga 
missuppfattningar. Ett centralt inslag i kommissionens kommunikationsstrategi ligger i att stärka 
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kontakterna mellan det civila samhället i EU och kandidatländerna. För att övertyga medborgarna 
om utvidgningens förträfflighet bör experter och olika NGO:s (som förövrigt även de kan 
betraktas som experter i någon mening) i Europa samarbeta. 
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Avslutande diskussion 
Turkiet som ansökarland avviker från staterna i de tidigare utvidgningarna. Så, nu var det sagt. 
Därmed kan vi gå vidare till de orsaker som särskiljer Turkiet från tidigare utvidgningar. När jag 
började analysera texterna hade jag en föreställning om att religion och islam skulle vara stora 
stötestenar i medlemskapsprocessen, då den frågan debatteras i den mediala diskursen. En medial 
diskurs där fanatiska muslimska fundamentalister i massor, förbereder en stormning av Europas 
välfärdsborg, med en kroksabel i ena handen och koranen i den andra, redo att bedriva subversiv 
verksamhet. Tidningsartiklar likt den i Dagens Nyheter, där islamhistorikern Bernard Lewis 
förutsäger att Europa mot slutet av detta århundrade kommer att vara övervägande muslimskt, 
vilket fick EU kommissionären Frits Bolkenstein att uttrycka sig på följande sätt. ”Om han har 
rätt var försvaret av Wien år 1683 förgäves, sade Bolkenstein och syftade på när kejsardömet 
Österike-Ungern stoppade angreppen från turkarna i Ottomanska riket.”91 Denna typ av implicita 
andemeningar, men mer sofistikerat och subtilt uttryckt, var framställningar jag förväntade mig 
att finna i dokumenten.  
 
Jag hade även förväntat mig att finna Armenienfrågan i dokumenten, något som inte infriades. 
Armenienfrågan har sin grund i första världskriget där Turkiet deporterade en stor skara armenier 
från krigszonen i nordöst vilket ledde till omfattande massakrer av armenier. Under 1990-talet 
inleddes en kampanj i syfte att stämpla händelsen som folkmord vilket än idag är den rådande 
uppfattningen. Vid närmare genomläsning upptäckte jag att Armenienfrågan inte nämndes 
överhuvudtaget och att islam och kulturella aspekter i obetydlig grad beskrevs som kriterium mot 
ett EU-medlemskap. Den mediala diskursen på Turkiet skiljer sig därmed markant mot den 
diskursen som framkommer i dokumenten. I dokumenten fokuseras det istället främst på det så 
kallade politiska kriteriet, men även inslag av andra framställningar och diskurser bereds stort 
utrymme. Turkiets svårigheter att uppnå kriterierna för mänskliga rättigheter och behandling av 
minoriteters rättigheter där kurderna och icke-islamiska grupper ingår är en stor del av 
Turkietdiskursen. Övriga punkter som kritiseras i dokumenten är bland annat militärens 
inflytande över det civila samhället samt behovet av reformation av lagstiftning och 
domstolsväsendet. Enligt den lista på 31 punkter som kommissionen går efter när de bedömer 
om ett land är redo att införlivas i den Europeiska unionen får Turkiet bakläxa på flertalet 
punkter i förhandlingskapitlen. EU har emellertid fått Turkiet att avskaffa dödsstraffet, 
avkriminalisera otrohet och tillåta det kurdiska språket i medierna, dock är kurdiska forfarande 
förbjudet i alla allmänna skolor i landet. 
 
Det är viktigt att ta i beaktande att kommissionen kan använda sig av dubbel bokföring, det vill 
säga att de säger en sak officiellt och en annan inofficiellt. Exempel på detta skriver Åsa 
Lundgren om i sin avhandling där hon säger  att Gunnar Lund, Sveriges chefsförhandlare i EU:s 
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regeringskonferens, inför Amsterdamsfördraget berättade att turkarna inte är européer, medan 
han i den officiella versionen uttryckte att Turkiet är ett europeiskt land.92 Detta skulle kunna 
jämföras med Erving Goffmans definitioner av främre regionen och bakre regionen,93 men i kollektivt 
framförande, i formen av representanter för Europeiska kommissionen och EU. 
 
Diskursen som framkommer om Turkiet är paradoxal. Turkiet är ett stort, fattigt land med en 
avvikande befolkning som är dåligt utbildade, men som av säkerhetspolitiska och välfärdsskäl är 
intressanta som EU-medlemsstat. Turkiet uppvisar stora brister när det gäller respekt för 
mänskliga rättigheter och skydd mot minoritetsbefolkningen. Bland annat målas en dyster bild 
upp avseende kurdernas situation i de sydöstra delarna av landet samt diskriminering av icke-
muslimska religösa minoriteter och icke-muslimska samfund. Dessa brister intygas även av 
NGO:s som exempelvis Amnesty. Kvinnors rättigheter, Yttrandefrihet, tortyr och misshandel, 
fackliga rättigheter, utbildningsfrågor och mötesfrihet är alla områden som behöver stärkas innan 
ett medlemskap kan komma ifråga för Turkiet. Det största hindret för ett turkiskt EU-
medlemskap skulle därmed bero på det politiska kriteriet.  
 
Men, och med ett stort MEN, det finns andra frågor som är av betydande vikt när det handlar 
om Turkiets eventuella EU-medlemskap. Medlemsstater med stor agrikultur som idag uppbringar 
högt jordbruksstöd skulle med dagens regler få betydligt reducerade jordbrukssubventioner om 
Turkiet blev medlem idag. Detsamma gäller på området regionalstöd. Dessa båda utgiftsposter 
uppbringade 79,2% av unionens utgifter i utgiftsbudgeten 2003 och är således en betydande del 
av den totala budgeten som beskrivits tidigare i uppsatsen. Genom att ett land som Turkiet med 
outvecklad stor agrikultur ansöker om medlemskap i unionen sätter välviljan från tidigare EU-
länder på stort prov. Att landet även har stora svårigheter att kunna konkurrera på EU:s inre 
marknad på grund av ekonomiska svårigheter och därigenom är berättigade till regionalstöd 
under lång tid, skapar ytterligare ekonomiska kostnader. Dessutom skulle Turkiet få stor 
röstandel i europeiska rådet på grund av dess talrika befolkning. Detta synsätt är inte något sätt 
nytt,  utan samma farhågor uttrycktes när exempelvis Polen behandlades som kandidatland. 
Lägger vi dessutom till den komplicerade Cypernkonflikten försvåras situationen ytterligare. Med 
dessa fyra faktorer i bakhuvudet är det lättare att förstå Turkiets komplexa situation som EU-
länderna måste ta ställning till.    
 
Jag har även funnit en paradox i dokumenten som handlar om Europas välfärd i framtiden. 
Eftersom Europa har en befolkningspyramid som inte är tung nog i basen och en nativitet som är 
låg, kan Turkiet med sin motsatta befolkningspyramid med hög nativitet och dynamiska 
befolkning, komplettera den europeiska pyramiden. Genom att stödja och utveckla fackliga 
rättigheter skulle den turkiska arbetskraften kunna förberedas för den europeiska 
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arbetsmarknaden. Den turkiska arbetskraften skulle på så sätt kunna ses som en 
arbetskraftsreserv, som både de Europeiska staterna och de turkiska arbetarna skulle tjäna på, en 
så kallad win-win situation, förutsatt att de turkiska arbetarna vill flytta till andra EU-länder vill 
säga. Paradoxen är att kommissionen skriver att långa övergångsperioder och en permanent 
skyddsklausul kan övervägas för att undvika allvarliga störningar på EU:s arbetsmarknad. 
Effekter på detta tänk kunde vi se i Sverige när statsminister Göran Persson använde orden social 
turism strax före utvidgningen 2004. Den fria rörligheten för personer i medlemsstaterna skulle 
enligt Persson och många andra politiker resultera i horder av hungriga och arbetslösa 
exkommunister som skulle dumpa lönerna på den svenska arbetsmarknaden. Denna konflikt 
skulle kunna lösas om kommissionen påvisade de positiva effekter som utvidgningen har haft än 
så länge, vilket även framkommer i dokumenten som ett eftersträvansvärt mål att uppnå. Det 
behöver därför satsas ytterligare resurser på denna fråga så att medborgarna i medlemsländerna 
blir medvetna om de positiva bitarna som utvidgningen fört med sig. Ytterligare resurser borde 
kanske anslås för att motverka den demoniserande mediala diskursen, där generaliserandet och 
den allmänna bilden av de nya medlemsstaternas medborgare enbart beskrivs med negativa 
förtecken. En diskurs där ytterligare en tjuvaktig polsk medborgare eller en medborgare från 
någon baltstat har anhållits, för exempelvis snatteri som vi kan läsa om i våra dagstidningar.  
 
Genom uppsatsens arbetsprocess av Turkiet som ansökarland till EU har jag insett vidden av den 
komplexitet som föregår ett anslutningsbeslut. Slutsatsen jag kommit fram till är utvidgningen 
kommer att ställa stora krav på såväl EU som Turkiet och andra ansökarländer att reformera sig 
för att fortsätta attrahera medlemsstaternas medborgare. Annars finns risken att kvasirealister 
som Samuel P Huntington får lägga beslag på såväl medieutrymme som vetenskaplig diskurs. 
Under det kalla kriget var världen uppdelad i första, andra och tredje världen något som Samuel P 
Huntington inte anser är relevant längre. Han delar istället upp världen i olika kulturkretsar eller 
civilisationer där språk, historia, religion, sedvänjor, institutioner och medborgarnas egna 
subjektiva identifikation utgör landets kulturkrets. Åtta kulturkretsar räknas upp: västerlandet, de 
konfucianska, japanska, muslimska, hinduiska, slavisk-ortodoxa, latinamerikanska och afrikanska. 
Dessa kulturkretsar är således viktigare än ekonomiska och politiska system enligt Huntington. 
Han skriver vidare att Turkiet är ett splittrat land. Ett land där viktiga grupper hävdar att Turkiet i 
grund och botten är ett muslimskt land och som motsätter sig en omdefinition av landets 
identitet, men att den turkiska eliten identifierat landet som ett västerländskt samhälle. Turkiets 
president Özel säger i Huntingtons bok att Turkiet aldrig kommer att bli en medlem av EU. Det 
verkliga skälet anses enligt Özel vara ”att vi är muslimer och de är kristna, men det säger man inte 
rent ut.”94 Huntington stämmer in i den kritiken och säger att ett splittrat land måste omdefiniera 
sin kulturella tillhörighet för att bli accepterat i sin nya kulturkrets. Ett villkor som saknas för 
Turkiet är att de tongivande krafterna i den mottagande kulturkretsen måste vara beredda att 
välkomna den nya konvertiten. Vad Huntington inte nämner är att kulturella identiteter är 
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flytande och förändras varefter diskurserna omskapas. Dessa identiteter fyller ett grundläggande 
mänskligt behov efter samhörighet, gemenskap och mening i tillvaron. Ett exkluderande från 
unionen kan därför betraktas som ett svek om Turkiet som känner hemhörighet med Europa, 
utesluts från den Europeiska gemenskapen.  
 
Denna diskussion leder oss till frågan om vad Europa är. Europadiskursen som framkommer i 
dokumenten visar på att kommissionen likställer EU med Europa som anses stå för positivt 
värdeladdade ord. Modern, marknadsekonomier, fred, stabilitet, demokrati, mänskliga rättigheter 
och rättstatsprincipen är ord som jag anser att kommissionen använder för att beskriva 
europadiskursen. Därtill kommer en expertroll som EU påtagit sig då det gäller att förevisa hur 
ett demokratiskt samhälle bör vara uppbyggt, vilket i mina ögon känns som en godtagbar metod 
om det leder till att människor får en drägligare tillvaro. EU består i stort sett geografiskt av 
Europeiska stater, men ska vi räkna med geografiska mått? En tradition som i globaliseringens 
tidsålder där nationalstatliga gränser får allt mindre betydelse och människor rör sig över 
gränserna i kampen om jobb och välstånd. Ska geografin få sätta gränser som kan kännas 
förlegade och otidsenliga? Går vi dessutom efter geografiska mått skulle inte ens medlemslandet 
Cypern finnas med i unionen, eftersom det geografiskt ligger utanför Europa medan Turkiet i alla 
fall har tre procent av ytan i Europa. Ryssland har även de en stor del av sin yta i Europa medan 
den andra delen geografiskt ligger i Asien, ska de inkluderas i EU också? De flesta Europeiska 
stater är mångkulturella och sekulära, där en mosaik av regioner och kulturer samexisterar under 
EU:s vakande hand, och där ett sextiotal olika språk talas. 95 Bretagnare, slovaker, korsikaner, 
ukrainare, kelter, friser, basker, samer, skottar och montenegriner är etniska grupper som alla 
vägrar ge upp sin etniska identitet, så varför skulle Turkiet utgöra så stor skillnad? Även om 
kommissionen har uppmärksammat diskriminering mot icke-muslimska samfund i dokumenten 
så har det historiskt sett existerat kristna kyrkor i Turkiet och fortsätter att existera. 
Kristendomen har funnits i Turkiet under många århundraden precis som Islam funnits i Europa. 
Islam har dessutom en bredare trosspektrum än kristendomen och skillnaden mellan muslimer är 
lika stora som dem mellan en laestadian från Norrbotten och en siciliansk maffiaboss. Muslimer i 
Europa kommer från skiftande samhällsklasser och med skiftande grader i religiositet och är inte 
en uniform tredjevärldsfundamentalister Ingemar Karlsson uttrycker det.96 I Tyskland bor det ca: 
två miljoner turkar och i övriga EU-länder ytterligare 1 miljon, är inte de européer?  Vad sänder 
det i så fall ut för signaler till dem, att de inte hör hemma i Europa, att de är exkluderade från den 
europeiska gemenskapen? Kulturella eller politiska gränser skiljer således inte Turkiet och Europa 
åt så vari ligger åtskillnaden, vad är det som gör en europé till europé och en icke-europé till en 
icke-europé? Under långa perioder i Europas historia har Turkiet varit en viktig faktor i den 
Europeiska politiken. Turkiet är medlem i andra viktiga europeiska organisationer och har sedan 
andra världskriget spelat en viktig roll genom sina bidrag till utformningen av den europeiska 
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politiken. När nu Turkiet på allvar tagit tag i de kriterier som EU uppställt som krav för 
medlemskap i unionen, bör medlemsländerna förenkla Turkiets inträde genom att ge dem fullt 
stöd i omställningsprocessen. Detta motsäger dock inte att EU samtidigt håller fast vid de hårda 
men rättvisa krav som uppställts genom Köpenhamnskriterierna. 
 
Avslutningsvis vill jag gärna säga att det fjärde informella kriteriet, där det gäller att säkerställa 
unionens förmåga att uppta nya medlemmar utan att integrationsprocessen tappar i tempo och 
innehåll, är en problematisk beskrivning. Genom det inofficiella kriteriet finns uppenbara risker 
att exempelvis hänvisa till diffusa förklaringar som att arbetslösheten är för stor i Europa och att 
unionen inte kan acceptera Turkiet som medlemstat för tillfället på grund av orsaker som denna. 
Att ändra spelreglerna under resans gång är både odemokratiskt och orättvist. Antingen är det 
Köpenhamnskriterierna som gäller för inträde i unionen, eller så bör även det fjärde inofficiella 
kriteriet läggas till i kriterierna officiellt, så att Turkiet och övriga ansökarländer är medvetna om att 
reglerna kan ändras, även om Köpenhamnskriterierna är uppfyllda. 
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