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Inledning 

Introduktion 

År 2005 inleddes förhandlingar med Turkiet gällande medlemskap i Europeiska Unionen, detta 

efter en synnerligen lång process av anpassningar från den turkiska sidan.1 I den svenska 

riksdagen jublades det från höger till vänster då man enligt egen utsago länge varit en förkämpe 

för Turkiets inkorporering i den europeiska gemenskapen. Slutligen skulle Turkiet, detta stora 

muslimska land i öst en gång ansett som ett av de största hoten mot Västerlandet bli en del av 

detsamma; men kan man i realiteten bli det? Ser Västerlandet i allmänhet och Sverige i synnerhet 

verkligen på Turkiet som på vilket annat land som helst, eller bär orden inom diskursen på djupt 

rotade föreställningar om landet? Det är detta som studien utifrån ett teoretiskt ramverk 

bestående av Edward Saids Orientalism och den postkoloniala teoribildningen ämnar behandla; 

kan man i den svenska politiska diskursen kring Turkiet finna spår av föreställningar 

hemmahörande i kolonialismen och orientalismen? 

Turkiet har inte ett lika tydligt kolonialt förflutet som många andra länder; inte heller har Sverige 

någon djupt gående historia av kolonialism på det direkta viset. Att då applicera teorier tydligt 

förknippade med och sprungna ur kolonialismen som maktfenomen på dessa länder kan te sig 

något avigt; denna uppsats menar motsatsen. Det viktiga här är att se bortom kolonialismen som 

explicit politisk maktutövning och istället inrikta sig på den koloniala maktstrukturen och 

imperialismen denna medförde; som vi kommer att se påverkas långt fler av efterdyningarna av 

kolonialismen än bara de direkt berörda parterna. Det är de föreställningar som en global 

imperialistisk makstruktur skapar som är det centrala i denna studie, och det faktum att dessa 

tränger igenom politiska, sociala och kulturella gränser, och på så sätt skapar en distinkt diskurs 

av vilken allt som sägs och produceras i ämnet är en del. Edward Said kallar dylika tankesystem 

för bojor smidda av tanken;2 smids dessa bojor även här i Sverige, i själva symbolen för den 

svenska folkviljan, riksdagen, och är det vi själva som smider dem, omedvetet fångade i en 

diskursiv ordning? 

  

                                                 
1  Dunér, Bertil, Inbjuden med armbågen. Turkiet och EU. Utrikespolitiska Institutet; Skriftserien Världspolitiska 

Dagsfrågor 2006/2. Sid 5. 
2  Said, Edward W., Orientalism. Månpocket. Stockholm: 1997. Sid. 481. 
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Syfte 

Syftet med studien är att undersöka den svenska politiken förd i riksdagen gentemot Turkiet 

under den valda tidsperioden utifrån de teoretiska perspektiven postkolonialism och orientalism, 

det senare definierat av Edward W. Said i dennes magnum opus betitlat Orientalism. 

Konkret ger detta vid handen att ambitionen med studien är tudelad; det finns dels en strävan av 

deskriptiv karaktär, och dels en av mer analytisk art. Den deskriptiva delen av studien ämnar 

redogöra för och beskriva riksdagsdebatten gällande Turkiet, utifrån de nedslag som har valts för 

studien, med fokus på Turkiet i den europeiska kontexten och frågan kring Turkiets eventuella 

medlemskap i Europeiska Unionen. Vidare ämnar den analytiska, eller teoriapplicerande, delen av 

studien undersöka om det finns fog för tanken, vilken även utgör studiens grundhypotes, att den 

svenska politiska diskursen kring, med fokus på framställningen och bilden av, Turkiet, bär spår 

av en orientalistisk, postkolonialistisk och imperialistisk tankestruktur. 

Frågeställningar 

Liksom syftet kan studiens frågeställningar delas upp i mer deskriptiva och mer analytiska, eller 

teoriapplicerande, frågeställningar. 

 Hur har den svenska riksdagsdebatten gällande Turkiet i den europeiska kontexten sett ut 

från början av 1980-talet fram till idag? 

 Kan man i denna debatt finna spår av en orientalistisk, postkolonial och imperialistisk 

tankestruktur, och i så fall på vilka sätt? 

Avgränsningar och urval 

Att ge en fullständig redogörelse för den svenska relationen med Turkiet genom politiken förd i 

riksdagen gentemot landet ifråga, som ett led i att med den postkoloniala teorin och Edward W. 

Saids begrepp orientalism och dess funktion som ett raster genom vilket vi ser Orienten, söka 

klargöra hur bilden av Turkiet i den svenska politiken har sett ut, är inte författarens ambition och 

förmodligen inte heller ett lämpligt tillvägagångssätt. Med tanke på det fokus som har valts, vilket 

alltså är kopplingen till Europa och Europeiska Unionen, har det istället ansetts lämpligt att utgå 

ifrån ett antal händelser vilka har varit centrala för Turkietfrågan i Europa och EU, och i 

förlängningen i Sverige. På så sätt avgränsas det empiriska materialet avsevärt både med avseende 

på kvantitet och på kvalitet; genom de strategiska nedslagen fångar man upp de åsikter och 
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uttalanden som förs fram när frågan är som mest aktuell, samtidigt som man effektivt minskar 

mängden. 

Rent praktiskt har materialet valts ut efter sökningar i riksdagens databas med sökord såsom 

”Turkiet+EU” och ”Turkiet+Europarådet”, varefter sökningarna avgränsats ytterligare 

tidsmässigt utifrån de valda nedslagen. Sökträffarna har sedan lästs, och därefter genomsökts efter 

någorlunda konkreta kopplingar till Turkiet, den europeiska kontexten och den politiska 

situationen i landet. De uttalanden som kunnat kopplas till den teoretiska ramen och som har 

setts som lämpliga att ta upp i analysen har därefter valts ut. Den valda teoretiska ansatsen 

innebär ju även den avgränsningar och spelar stor roll för urvalet av uttalanden i riksdagen. 

Studien ämnar alltså undersöka om man i bilden som tecknas av Turkiet i den svenska riksdagen 

kan finna postkolonialistiska, imperialistiska och orientalistiska antaganden och diskurser. En 

viktig del i materialvalet har därmed varit att välja ut intresseväckande uttalanden där man kan 

explicit eller implicit kan finna spår av dessa strukturer och diskurser. Således är också studiens 

resultat och analys kopplat till och beroende av de avgränsningar och det urval som har gjorts 

utifrån syftet, något som kan vara nyttigt att ha i bakhuvudet. 

Metod 

Studien utförs i form av en diskursanalys, vilken kan ses som både en metod och en teori, där 

begreppet diskurs bär på teoretiska antaganden om tingens ordning, och där diskursanalysen som 

metod använder sig av dessa teoretiska antaganden. Det är därför fördelaktigt att först och främst 

bekanta oss med det teoretiska begreppet diskurs, lanserat av den franske teoretikern Michel 

Foucault.3 

För Michel Foucault var makt och kunskap centrala begrepp; istället för att som rationalister och 

positivister mena att kunskap är immun från makten och dess påtryckningar, och att det således 

finns objektiv kunskap och objektiva sanningar, menade Foucault att kunskap och makt är tätt 

sammanväxta och att makt är det som producerar kunskap. Enligt Foucault finns det alltså inga 

objektiva, universella sanningar, utan bara sanningsregimer, eller diskurser, som dominerar andra 

inom ett visst ämne;4 vidare definierar Ludvig Beckman diskurs som ”en samling språkliga 

uttryck och föreställningar kring ett ämne”.5 Människan kan bara förstå omvärlden genom de 

                                                 
3  Beckman, Ludvig, Grundbok i idéanalys. Det kritiska studiet av politiska texter och idéer. Santérus Förlag. Stockholm: 

2007. Sid. 88. 
4 Baylis, John; Smith, Steve; Owens, Patricia, The Globalization of  World Politics. An introduction to international relations. 

4th edition. Oxford University Press. Oxford & New York: 2008. Sid. 185. 
5 Beckman, Ludvig, Grundbok i idéanalys. Det kritiska studiet av politiska texter och idéer. Santérus Förlag. Stockholm: 

2007. Sid. 87. 
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diskursiva framställningar som finns; yttranden och utsagor är inte bara just yttranden, 

frikopplade från ett större sammanhang, frikopplade från makten, specifika för, och rörande 

blott, den person från vilken yttrandet kommer.6 Som Foucault själv uttryckte det, 

[v]arje samhälle har sin sanningsregim, sin ’generella sanningspolitik’: det vill säga, de typer 

av diskurser som accepteras och görs till sanningar, de mekanismer och instanser som gör 

det möjligt att skilja mellan sanna och falska påståenden, de sätt varpå alla dessa är 

sanktionerade.7 

Enligt Foucault kan man alltså konstatera att människan är en del av en diskursiv ordning, en 

diskursiv struktur, inom vilken makt cirkulerar ”genom att skapa ’sanningar’, genom att vi tar 

vissa saker för självklara eller ’naturgivna’ och genom att vi därmed gör dem till våra egna.”8 En 

utgångspunkt kan sägas vara att trots det breda spektra av yttranden och den flora av språkliga 

uttryck vi kan använda oss av, tenderar utsagorna inom en viss diskurs att vara tämligen lika 

varandra och repetera samma föreställningar och idéer om och om igen.9 

Just språket är oerhört centralt inom diskurser och följaktligen också inom diskursanalyser; 

genom texter och mänskliga uttryck i alla dess former skapar vi verkligheten omkring oss. Att 

språket skulle ha en inneboende neutralitet förkastas; snarare är språket ett verktyg eller 

instrument med vilket vi skapar verkligheten, såväl den politiska som den sociala.10 

Diskursanalysen har klara fördelar i det att den möjliggör en analys av, och ett kritiskt 

förhållningssätt till, vad vi uppfattar som kunskap och normalt kontra onormalt, samt aspekter 

och företeelser i samhället och kommunikationen mellan människor som generellt sett tenderar 

att tas för givna;11 genom att belysa maktförhållanden i samhället istället för specifika aktörer kan 

man finna mönster och strukturer bakom orden som styr desamma. Det är även viktigt att ha i 

åtanke att trots den påverkan en diskurs har på individerna inom den, är denna diskursiva ordning 

                                                 
6 Loomba, Ania, Kolonialism/Postkolonialism. En introduktion till ett forskningsfält. TankeKraft Förlag. Stockholm: 2006. 

Sid. 51-55. 
7 Foucault, Michel, Power/Knowledge, citerad i Eriksson, Catharina; Eriksson Baaz, Maria; Thörn, Håkan, 

Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället. Nya Doxa. Nora: 1999. 
Sid. 19. 

8 Eriksson, Catharina; Eriksson Baaz, Maria; Thörn, Håkan, Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala paradoxen, 
rasismen och det mångkulturella samhället. Nya Doxa. Nora: 1999. Sid. 19. 

9  Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise J., Discourse Analysis as Theory and Method. Sage Publications. 
London: 2002. Sid 13. 

10  Bergström, Göran & Boréus, Kristina, Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. 
Studentlitteratur. Lund: 2005. 

 Senare i studien kommer vi stöta på teorier vilka är uppbyggda kring Foucaults diskursbegrepp och 
diskursanalysen som metod, och som således också lägger stor vikt vid språket som skapare av diskursiva 
ordningar. Till dess kan vi utifrån Winther Jörgensen och Phillips konstatera att språket inte är en reflektion av en 
verklighet som redan existerar, och att språket struktureras i diskurser, av vilka det finns ett otal. För vidare 
fördjupning, se exempelvis Winther Jörgensen & Philips, sid. 12. 

11  Esaiasson, Peter et al., Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Norstedts Juridik AB. 
Stockholm: 2007. Sid. 239-40. 
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ingalunda fast och fixerad, lika lite som ords betydelse är det. Foucault menade ju att olika 

diskurser eller sanningsregimer styr i olika samhällen, vilket ger vid handen att en diskurs kan 

utmanas. Enligt Winther Jörgensen och Phillips pågår det en ständig strid mellan diskurser om 

makten över att definiera begrepp;12 möjligheter till nya definitioner och förändring finns alltså. 

Diskursanalysen brukar även kritiseras för dess kopplingar till socialkonstruktivismen, där man 

menar att samhället är en social konstruktion. Kritiker menar att man inte bara kan se världen och 

verkligheten som socialt konstruerad och som enbart existerande inom den specifika diskursen – 

på så sätt kan ju hart när allt bortförklaras och det värsta brutaliteterna förminskas till nära nog 

noll. Ludvig Beckman menar dock att man bör förstå diskursanalysen som en empirisk hypotes 

snarare än en filosofisk lära; på så sätt kommer man till viss del ifrån problematiken med att 

förkasta verkligheten helt. Snarare handlar det om hur förhållandet mellan politiska budskap och 

politiskt handlande ser ut, samt om ett synliggörande av våra föreställningar av verkligheten och 

konsekvenserna av dessa;13 att studera diskurser kan sägas innebära att studera maktstrukturer 

och de föreställningar dessa bygger på, snarare än att automatiskt tillerkänna sig specifika 

ontologiska teoretiska antaganden. 

Disposition 

Efter detta inledningskapitel förflyttar vi oss till det teoretiska ramverket, vilket utgörs av Edward 

Saids orientalism och postkolonialism. Näst på tur står det empiriska materialet, där uttalanden i 

riksdagen gällande Turkiet i den europeiska kontexten avhandlas. Det empiriska materialet 

analyseras därefter med utgångspunkt i orientalism och postkolonialism, varefter en konklusion 

agerar avslutande akt. 

  

                                                 
12  Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise J., Diskursanalys som teori och metod. Studentlitteratur. Lund: 2000. 

Sid. 31-32. 
13  Beckman, Ludvig, Grundbok i idéanalys. Det kritiska studiet av politiska texter och idéer. Santérus Förlag. Stockholm: 

2007. Sid. 87-95. 
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Teori 

Edward W. Saids Orientalism: En introduktion 

Det i sanning banbrytande verket Orientalism av Edward W. Said utkom första gången 1978.14 I 

studien visar Said på hur den europeiska kunskapen om Orienten producerades genom en 

samverkan av en rad olika discipliner och institutioner, däribland akademisk forskning och 

litterära texter, vilka tillsammans befäste tankar och perspektiv på Orienten och dess folk som 

tjänade den kolonialism som de europeiska länderna bedrev gentemot Orienten.15 

Orientalismens rötter och bakgrund 

Innan vi fördjupar oss i orientalismen kan det vara på sin plats att ge en viss bakgrund till Edward 

Saids tankar. Tankar och kunskap uppstår som bekant inte i ett vakuum, och varken Saids 

vetenskapsteoretiska ansats, metoden han använder sig av, eller ett flertal av hans nyckelbegrepp, 

är undantag från detta. Förutom tidigare anförda Michel Foucault, av vilken Said är djupt 

influerad, behandlas här Antonio Gramsci.16  

Det är främst av Gramscis begrepp hegemoni som Said är influerad och som kommer att 

redogöras för här. Gramsci formulerade begreppet hegemoni som ett svar på frågan om varför 

en viss åskådning, ideologi eller världsbild alltid blir adapterad och accepterad av vanliga 

människor, däribland de utsugna arbetarna, genom historien, och att denna dominerande 

världsbild alltid tenderar att vara sprungen från den härskande klassen. Makt utövas enligt 

Gramsci genom en samverkan mellan tvång och samtycke snarare än genom hot och 

manipulation, således finns det något i strukturen som gör att folk frivilligt låter sig styras; detta 

är dock inte något som kommer strikt uppifrån. Snarare handlar det om hur den härskande 

makten i ett samhälle inkorporerar sin dominanta ideologi och världsbild i alla delar av samhället 

och i alla samhällsskikt.17 Gramsci menade att det civila samhället spelar en central roll i detta 

skapande av hegemoni, och att man behöver fokusera på mer än den socioekonomiska 

situationen för att förklara historiska och nutida skeenden vad gäller hegemoni och härskande 

klasser; det är de socioekonomiska förhållandena tillsammans med de politiska och kulturella 

                                                 
14 Eriksson, Catharina; Eriksson Baaz, Maria; Thörn, Håkan, Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala paradoxen, 

rasismen och det mångkulturella samhället. Nya Doxa. Nora: 1999. Sid. 20. 
15 Loomba, Ania, Kolonialism/Postkolonialism. En introduktion till ett forskningsfält. TankeKraft Förlag. Stockholm: 2006. 

Sid. 59-62. 
16 Said, Edward W., Orientalism. Månpocket. Stockholm: 1997. Sid. 8. 
17 Loomba, Ania, Kolonialism/Postkolonialism. En introduktion till ett forskningsfält. TankeKraft Förlag. Stockholm: 2006. 

Sid. 46-48. 
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praktikerna som skapar och vidmakthåller en viss ideologi och hegemoni.18 

Orientalismen som hegemonisk diskurs 

Saids val av källmaterial, vilket nämnts tidigare inte bara bestod i akademiska eller uttalat politiska 

texter, utgör en central del i förklaringen till varför Orientalism fick ett sådant kraftigt genomslag; 

genom att använda sig av ett okonventionellt material bestående av skönlitterära verk, 

reseskildringar och även akademiskt material, lyckades han finna strukturerna bakom orden, och 

visa hur den koloniala makten inte bara manifesteras på synliga och tydliga, konkreta, sätt, utan 

även i det dolda, och i exempelvis kultur- och kunskapssfären. Said menar att kunskap är djupt 

förbunden med makt och att denna kunskap kan sägas vara den ideologiska följeslagaren eller 

produkten av kolonialmakten och kolonialismen; det var denna samlade kunskap om Orienten 

som genom att skapa och utgöra en diskurs, från vilkens normer man varken kunde eller var 

tillåten att avvika, som Västerlandet både kunde skapa och behålla makt över Orienten.19 

Said inleder detta sitt magnum opus genom att kort definiera orientalism som ett sätt för 

Västerlandet att förhålla sig till vad som benämns som Orienten, och att Orienten därmed har 

utgjort och fortsätter att utgöra en essentiell del i identitetsskapandet och själva definitionen av 

Västerlandet, genom Orientens givna roll att konstituera allt som Västerlandet inte är.20 Vidare 

menar Said med termen orientalism tre olika saker. 

Orientalism betecknar för det första den akademiska tradition och de akademiska discipliner vilka 

kretsar kring forskning och kunskap kring Orienten och dess folk, språk och historia,21 vilket i 

Sverige brukar betecknas orientalistik.22 Vidare, påpekar Said, är orientalism ett sätt att tänka som 

bygger på en naturlig uppdelning mellan Öst och Väst, Orienten och Occidenten, som 

väsensskilda enheter.23 I den tredje definitionen menar Said att orientalism kan förstås som den 

hegemoniska process genom vilken Västerlandet sedan slutet av 1700-talet har sökt dominera, 

styra och hantera Orienten och dess folk, ihopbuntade i kategorin orientaler. 

När det gäller Västerlandets strävan efter dominans över Orienten handlar denna inte bara om en 

rent materiell makt i form av kolonisering och ett kolonialt styre av Orienten i termer av konkret 

och greppbar politisk makt, utan om ett övergripande och hegemoniskt maktförhållande, och en 

                                                 
18 Baylis, John; Smith, Steve; Owens, Patricia, The Globalization of  World Politics. An introduction to international relations. 

4th edition. Oxford University Press. Oxford & New York: 2008. Sid. 150. 
19 Loomba, Ania, Kolonialism/Postkolonialism. En introduktion till ett forskningsfält. TankeKraft Förlag. Stockholm: 2006. 

Sid. 59-62. 
20 Said, Edward W., Orientalism. Månpocket. Stockholm: 1997. Sid. 63-64. 
21 Ibid. sid. 64. 
22 Ibid. sid. 8. 
23 Ibid. sid. 65. 
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dold och abstrakt, men likväl oerhört påtaglig, tankestruktur som fullkomligt genomsyrar såväl 

Orienten som Västerlandet, vilka i omgångar har sökt dominera Orienten, vilket stärkt och 

format den europeiska kulturen och den dito kulturella och politiska identiteten genom att 

producera Orienten som Västerlandets absoluta och diametrala motsats och motpol.24 Den 

europeiska kulturen bygger på den binära uppställningen av dikotomierna Oss och Dem, 

Västerlandet och Orienten, vilket skapar de kollektiva identiteterna européer och orientaler; vidare 

hävdar Said att det är denna binära uppdelning och världsbild som ligger till grund för den 

europeiska kulturens hegemoni, och att den viktigaste komponenten i denna hegemoniska kultur 

är ”idén om en europeisk identitet som är överlägsen i förhållande till alla icke-europeiska folk 

och kulturer”.25 

Likt Foucault pekar alltså Said på det faktum att makt och kunskap inte är två från varandra vitt 

skilda företeelser, begrepp eller praktiker,26 utan att kunskap, vilken inte kan sägas vara objektiv 

och universell utan alltid är ideologiskt präglad genom dess tillkomst i en diskursiv ordning och 

således en del av ”ett historiskt och ideologiskt infekterat språkligt fält”,27 är tätt kopplad till 

maktens manipulationer. Således är inte den historiska kunskapen om Orienten objektiv eller 

neutral, och därmed inte heller objektivt sann; enligt Said är det istället så att ”kunskapen om 

Orienten skapar, på grund av att den härrör ur en styrkeposition, på sätt och viss Orienten, 

orientalen och dennes värld”.28 

Denna styrkeposition manifesterades och upprätthölls av orientalisterna, och, som Edward Said 

uttryckte det, ”orientalism, som är ett system för europeisk och västerländsk kunskap om 

Orienten, blir således detsamma som en europeisk dominans över Orienten”.29 Denna europeiska 

dominans över Orienten byggde alltså på att man använde sig av en binär uppdelning av 

människor, där man framhävde skillnaderna mellan Oss och Dem, och där Orienten och dess 

folk kom att stå för och representera allt det som vi i Västerlandet och Europa inte är. Detta 

innebar inte bara ett subjektivt och rasistiskt utdelande av egenskaper till orientalerna och de vita 

européerna, utan vad som kanske är än mer centralt, ett värderande av desamma; att det finns 

naturgivna kvalitativa skillnader mellan Västerlandets och Orientens respektive folk ger vid 

handen att det är fullt legitimt att kolonisera, erövra och styra Orienten. I och med att Europa var 

utvecklat och Orienten inte var det utifrån den europeiska uppfattningen av utveckling, bör det 

                                                 
24 Said, Edward W., Orientalism. Månpocket. Stockholm: 1997. Sid 65-67. 
25 Ibid. sid. 71. 
26 Baylis, John; Smith, Steve; Owens, Patricia, The Globalization of  World Politics. An introduction to international relations. 

4th edition. Oxford University Press. Oxford & New York: 2008. Sid. 188. 
27 Loomba, Ania, Kolonialism/Postkolonialism. En introduktion till ett forskningsfält. TankeKraft Förlag. Stockholm: 2006. 

Sid. 55, 60. 
28 Said, Edward W., Orientalism. Månpocket. Stockholm: 1997. Sid. 113. 
29 Ibid. sid. 312. 
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således finnas ett behov hos orientalerna att få hjälp av väst för att uppnå i alla fall en bråkdel av 

det europeiska välståndet. Detta synsätt var en förutsättning för den europeiska dominansen över 

Orienten, och är det fortfarande idag. 

Said anför också att Orienten enligt orientalismen ses som något mer än bara Orienten på grund 

av dess vikt för Västerlandet; även detta svarar till att rättfärdiga den västerländska dominansen 

över Orienten. Orienten är och var ett viktigt område att ha kontroll över, ja kanske till och med 

det viktigaste tack vare dess resurser och symbolvärde som civilisationens och inte minst 

kristendomens vagga. Vidare menas ett västerländskt styre över Orienten vara av gagn för såväl 

kolonialmakterna som kolonialsubjekten; den överlägsna kunskapen och kulturen som 

Västerlandet innehade och representerade gjorde att en maktposition föll sig naturligt. Said citerar 

Arthur James Balfour, brittisk premiärminister och senare utrikesminister, som angående det 

brittiska styret över Egypten menade att 

[v]i är inte i Egypten enbart för egyptiernas skull, även om vi är där för deras skull; vi är 

också där för hela Europas skull.30 

Som vi kan dra oss till minnes menade Said att själva grunden till den europeiska kulturen och 

identiteten är synen på sig själv som överlägsen alla andra kulturer och civilisationer enligt 

dikotomin mellan européerna och De Andra. Enligt detta binära tänkande kan allt alltså översättas 

till termer av bra och dåliga egenskaper som spänner över hela samhällen och som ligger till 

grund för diskursen om Orienten; vi vet att Västerlandet bygger på rationalitet och att 

västerlänningar agerar på grundval av detsamma, därför måste Orienten enligt den binära logiken 

bygga på irrationalitet; vi vet att Västerlandet är mer utvecklat än Orienten, därför måste Orienten 

vara statisk i förhållande till väst och Europa – just orden i förhållande till pekar tydligt på att det är 

Europa som definierar och skapar Orienten;31 orientalismen konstruerar och skapar alltså 

Orienten som Västerlandets diskursiva andra som får symbolisera alla våra tillkortakommanden, 

rädslor och tabun. 

Den västerländska bilden av islam som främmande och hotfull är även den en del av den 

orientalistiska diskursen, och Said pekar på att islam tenderar att ses som ett enhetligt fenomen av 

holistisk karaktär. Precis som Orienten själv är islam en statisk företeelse, präglad av flock- och 

gruppmentalitet, som förutom att vara en religion dessutom är en antisemitisk ideologi som på 

grundval av känslor och hat styr Orientens muslimer.32 En stark rädsla för islam och muslimer, 

med rötter i den muslimska erövringsvågen under medeltiden, präglade den orientalistiska 

                                                 
30 Said, Edward W., Orientalism. Månpocket. Stockholm: 1997. Sid. 104. 
31 Loomba, Ania, Kolonialism/Postkolonialism. En introduktion till ett forskningsfält. TankeKraft Förlag. Stockholm: 2006. 

Sid. 59-62. 
32 Said, Edward W., Orientalism. Månpocket. Stockholm: 1997. Sid. 439, 467. 
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beskrivningen av islam; Said karaktäriserar islam som ett för Europa och européerna varaktigt 

trauma vilket lever vidare än idag, och menar att islam sågs och ses som blott en falsk version av 

kristendomen – Muhammed var en bedragare, och vad Koranen sa struntade man därför blankt 

i.33 Än idag präglas bilden av orientalen, araben och muslimen av negativa egenskaper och 

stereotypa uttryck; orientalen är statisk och outvecklad, antisemitisk och terrorbenägen, 

odemokratisk och barbarisk, girig vad gäller såväl pengar som makt,34 vilket kontrasteras av 

motsatsen Västerlandet och dess egenskaper och dygder.  

Postkolonialism 

Innan vi går in på postkolonialismen kan det vara värt att kort belysa förhållandet mellan Edward 

Said och postkolonialismen som teori. Att säga att Edward Said och Orientalism har varit oerhört 

viktiga för den postkoloniala teoribildningen är ett faktum som är svårt att bestrida; enligt många 

var det just Orientalism som markerade födelsen för postkolonialismen, och den inflytelserika 

postkoloniala teoretikern Gayatri Spivak har kallat den för disciplinens grundtext.35 Därmed inte 

sagt att Said var den första att belysa dessa tankegångar; däremot var hans metod och 

tillvägagångssätt på många sätt nydanande. Kritiker av den europeiska hegemonin och dess i stort 

sett världsomspännande dominans, likväl som teoretiker som fokuserade på kopplingarna mellan 

det ekonomiska välståndet i väst och det betydligt mindre ekonomiska välståndet i öst, hade 

verkat innan Said äntrade scenen,36 varför det är svårt att konkret uttala sig om vad som kom 

först; hönan eller ägget; Said eller postkolonialismen. Vi kan därför nöja oss med att konstatera 

Saids importans som postkolonial teoretiker och den tidiga postkoloniala teorins vikt för Said och 

Orientalism. 

Ordet postkolonialism består, vilket den uppmärksamme läsaren säkerligen har noterat, av två 

delar, post och kolonialism. Prefixet post betyder ”efter” syftandes på tid eller ordning;37 den andra 

delen av ordet, kolonialism, kan i dess vidaste bemärkelse definieras som en makts erövring av en 

annan makt eller av ett område, där kontroll över tillgångar och inte minst människor ingår.38 

Ordet kan dock implicera att kolonialismen är en fysisk och reell makt vilken enligt prefixet post 

bör vara försvunnen; ingenting kunde dock vara mer felaktigt. Med postkolonialism menas inte 

                                                 
33 Said, Edward W., Orientalism. Månpocket. Stockholm: 1997. Sid. 137-39. 
34 Ibid. sid. 427ff, 467ff. 
35 Eriksson, Catharina; Eriksson Baaz, Maria; Thörn, Håkan, Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala paradoxen, 

rasismen och det mångkulturella samhället. Nya Doxa. Nora: 1999. Sid. 21. 
36 Loomba, Ania, Kolonialism/Postkolonialism. En introduktion till ett forskningsfält. TankeKraft Förlag. Stockholm: 2006. 

Sid. 61. 
37 Compact Oxford English Dictionary (via AskOxford.com); sökord ”post”. 
38 Loomba, Ania, Kolonialism/Postkolonialism. En introduktion till ett forskningsfält. TankeKraft Förlag. Stockholm: 2006. 

Sid. 24. 
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strikt ”det som kommer efter kolonialismen”, då detta skulle betyda att kolonialismen upphört i 

och med avkoloniseringen under 1900-talet, samt att kolonialism överhuvudtaget är en 

förutsättning för ett postkolonialt stadium och en postkolonial analys. Vad som avses är snarare 

en hegemonisk makt eller dominans uppbyggt kring ett ekonomiskt system med syfte att 

kontrollera och penetrera marknader; således ligger egentligen ordet imperialism närmare till 

hands.39 Vidare, prefixet post betecknar därmed inte kolonialismens död, utan snarare en 

transcendering till att omfånga och beskriva globala maktförhållanden och den rika världens 

dominans av den fattiga efter den formella kolonialismens slut.40 Precis som Ania Loomba 

skriver, har det 

framhållits att postkolonialismen inte bör ses som någonting som bokstavligen efterträdde 

kolonialismen och tillkännager dess slut, utan istället måste förstås som ett ifrågasättande av 

den koloniala dominansen och kolonialismens följdverkningar.41 

Postkolonialismen kan alltså sägas fokusera på de uthålliga och fortlevande koloniala och 

imperialistiska maktstrukturerna och hur dessa tar sig uttryck i en kontemporär global värld, samt 

hur dessa hierarkiska förhållanden av kontroll och underordnande hålls intakta genom sociala 

konstruktioner av uppfattade och framställda skillnader gällande klass, ras och kön.42 Även frågan 

om kulturell identitet är central inom den postkoloniala teoribildningen; stereotyper härrörande 

från kolonialismen, om än i yta något förändrade över tid, präglar de kulturella processerna och 

identiteterna i såväl öst som väst, i och med vikten av kolonialismens arv för koloniserade och 

kolonisatörer, samt de som indirekt kan sägas vara påverkade av kolonialismen och 

imperialismen,43 vilket är en kategori som strängt taget bör vara inkluderande enligt väldigt 

generösa principer. 

Det Foucault-inspirerade synliggörandet av den binära uppdelningen som var en av 

grundbultarna hos Said är centralt även för postkolonialismen i stort; Eriksson et al tar i 

Globaliseringens kulturer bland annat upp Frantz Fanon som en av de som pekade på hur central 

denna gränsdragning som följer den binära uppställningen av dikotomier var för att upprätthålla 

och legitimera kolonialismen. I samma bok tar man upp vad Homi Bhabha kallar den hos de 

koloniala diskurserna inneboende ambivalensen för ”imitationens ironiska kompromiss”, på 

                                                 
39 Loomba, Ania, Kolonialism/Postkolonialism. En introduktion till ett forskningsfält. TankeKraft Förlag. Stockholm: 2006. 

Sid. 23-28. 
40 Baylis, John; Smith, Steve; Owens, Patricia, The Globalization of  World Politics. An introduction to international relations. 

4th edition. Oxford University Press. Oxford & New York: 2008. Sid. 188. 
41 Loomba, Ania, Kolonialism/Postkolonialism. En introduktion till ett forskningsfält. TankeKraft Förlag. Stockholm: 2006. 

Sid. 32. 
42 Baylis, John; Smith, Steve; Owens, Patricia, The Globalization of  World Politics. An introduction to international relations. 

4th edition. Oxford University Press. Oxford & New York: 2008. Sid. 188-89. 
43 Eriksson, Catharina; Eriksson Baaz, Maria; Thörn, Håkan, Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala paradoxen, 

rasismen och det mångkulturella samhället. Nya Doxa. Nora: 1999. Sid. 14-15, 38. 
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vilken kolonialismens legitimering vilade; kolonisatörernas överlägsna kultur var å ena sidan 

universell, men å andra sidan stod det klart att de koloniala subjekten var annorlunda och skulle 

förbli så – det var enligt Bhabha av yttersta vikt att de koloniserade skulle bli ”nästan lika men 

inte riktigt”.44 Således existerar en dubbelhet i relationen mellan koloniserade och kolonisatörer, 

där de styrande kolonisatörerna söker begripliggöra de koloniserade, och i grunden underlägsna, 

folken som ”nästan lika men inte riktigt”, och där de koloniserade, vilka varken helt och fullt ut 

kunde vara en del av den västerländska kulturen och följa den västerländska hegemonins dogmer, 

eller tillerkännas sin egen kultur och sina egna rättigheter, tvingas in i ett förhållande i vilket även 

kolonisatörerna och västerlänningar generellt befinner sig byggt på imitation och assimilering. 

Ambivalensen återfinns i det faktum att man från kolonisatörernas sida försöker få de 

koloniserade att bli som dem, samtidigt som dessa de facto inte kan bli som kolonisatörerna. 

  

                                                 
44 Eriksson, Catharina; Eriksson Baaz, Maria; Thörn, Håkan, Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala paradoxen, 

rasismen och det mångkulturella samhället. Nya Doxa. Nora: 1999. Sid. 26. 



15 

 

Debatten i riksdagen: Bilden av Turkiet 

1982 års Europarådsanmälan 

Som en markering gentemot Turkiet och den turkiska militärjuntan som vid denna tid styrde 

landet, riktade alltså Sverige, Danmark, Norge, Frankrike och Nederländerna 1982 en anmälan till 

Europarådets45 kommission för de mänskliga rättigheterna, där man menade att Turkiet gjort sig 

skyldigt till brott mot Europarådets stadgar och kränkt de mänskliga fri- och rättigheterna.46 

Anmälan byggde på den resolution som antogs av den parlamentariska församlingen, där man 

explicit pekade på medlemsländernas möjlighet att med stöd av artikel 24 i konventionen om de 

mänskliga rättigheterna anmäla ett medlemsland till kommissionen för de mänskliga rättigheterna 

för brott mot dessa, samt att en sådan anmälan borde riktas mot Turkiet.47 

Att Turkiet kontinuerligt bröt mot de mänskliga rättigheterna var fokus för debatten såväl innan 

som efter anmälan till Europarådet; dessutom präglades diskussioner i riksdagen av ifrågasättande 

av hur man hade hanterat den turkiska militärregimen och varför man från den borgerliga 

regeringens sida inte gjort något konkret tidigare. En av de mest aktiva kritikerna var Oswald 

Söderqvist från Vänsterpartiet Kommunisterna, som i december 1981 kritiserade Folkpartiets Ola 

Ullsten, dåvarande svensk utrikesminister, för hans uttalande 1980 om att man inte borde döma 

den turkiska regimen så fort; Ullsten sade också i samma uttalande att en utbredd åsikt i 

Europarådets ministerråd, vilken han själv höll med om, var att den diktatur som följde 

maktövertagandet var ett nödvändigt ont och att man litade på att demokratiska förhållanden 

skulle återställas.48 Även socialdemokraten Anita Gradin beklagade den långa tid det hade tagit för 

Sverige och andra länder i Europarådet att inse vidden av den turkiska situationen, och menade 

att Europarådet var det rätta forumet för frågan.49 Per-Olof  Strindberg från Moderata 

samlingspartiet replikerade Söderqvists anförande och menade att alla 

  

                                                 
45  Europarådet som organisation har sedan starten 1949 fokuserat på mänskliga rättigheter och demokrati. 

Organisationens huvudsakliga uppgift är att värna demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna, och 
individens fri- och rättigheter står i centrum, vilket bland annat tar sig uttryck i Europadomstolen för mänskliga 
rättigheter. Den parlamentariska församlingen inom Europarådet är ett av de mest centrala organen inom rådet 
och fungerar som åsiktsskapare, idégivare och forum för debatt och det var ett beslut och en resolution som 
antogs just i den parlamentariska församlingen som låg till grund för den anmälan som behandlas i detta kapitel. 

För mer information gällande Europarådet, se med fördel http://regeringen.se/sb/d/2562. 
46 Utrikesutskottets betänkande, 1982/83:3. 
47 Riksdagens protokoll 1981/82:82. Anf. 1. 
48  Riksdagens protokoll 1981/82:53. Anf. 74. 
49  Ibid. Anf. 79. 

http://regeringen.se/sb/d/2562
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som är intresserade av att stödja demokratiska rörelser och ett demokratiskt samhällssystem 

beklagar naturligtvis att man i Turkiet - en av de stater som tillhörde de alltför få 

demokratierna - har frångått de demokratiska principerna genom att bl.a. behandla 

oliktänkande på ett sätt som vi anser vara helt oacceptabelt ur demokratiska synpunkter,50 

samt uttryckte hopp om att påtryckningar och åtgärder från Europarådets sida, såväl politiska 

som ekonomiska, ”skulle kunna återställa det demokratiska systemet i Turkiet”.51 

Anita Gradin betonade i februari 1982 vikten av att gå vidare med arbetet i Europarådet gällande 

Turkiet, vilket som vi nu vet senare mynnade ut i en anmälan mot Turkiet, och tryckte speciellt på 

den rapporterade tortyren samt den svåra situation för fackligt aktiva och kurder som rådde i 

Turkiet. Gradin menade också att 

[m]ånga turkar säger: Vi vill ha kontakterna kvar med Europa, men behandla oss inte som 

andra klassens medborgare, utan kräv också av vårt land att det skall agera på samma 

demokratiska sätt som de andra staterna i Europarådet.52 

Att behandla Turkiet som en jämbördig medlem av Europarådet och ställa samma krav som på 

övriga medlemsländer var alltså väldigt viktigt enligt Gradin. 

Utrikesminister Ullsten framhöll i sin redogörelse för Sveriges arbete med Turkietfrågan i 

Europarådet att uteslutning av Turkiet inte var önskvärt; detta bland annat enligt votering i rådets 

parlamentariska församling där ett sådant förslag röstades ner. Detta låg i linje med Sveriges åsikt 

i frågan och Ullsten konstaterade att 

[f]örsamlingens uppfattning är alltså å ena sidan att Turkiet bör vara kvar i Europarådet, å 

andra sidan att situationen i fråga om mänskliga rättigheter bör granskas och förbättras.53 

Vad gäller denna ambivalenta ställning står den att finna upprepade gånger. Ullsten pekar i en 

utrikesdebatt gällande bland annat Turkiet i mars 1982 på det faktum att Sverige visserligen är ett 

litet land i det internationella samhället, men att man ändå har ett stort ansvar, inte minst gällande 

Turkietfrågan; att försvara de värden man tror på bör göras med kraft och övertygelse, samt så 

ofta det bara går.54 Senare refererar han till ett anförande som lästes upp å hans vägnar i 

Europarådet fyra månader tidigare, i vilket det betonas vikten av att applicera samma regler och 

normer på Turkiet som på övriga medlemmar i Europarådet, då det enligt Ullsten 

sägs ibland att Turkiet inte har en lika lång tradition som demokrati som andra medlemsstater 

i Europarådet och att vi därför inte bör ställa alltför höga krav i detta avseende. Jag tror 

emellertid inte att vi gör någon part någon tjänst genom att tillämpa en annan måttstock för 

                                                 
50  Riksdagens protokoll 1981/82:53. Anf. 75. 
51  Ibid. 
52  Riksdagens protokoll 1981/82:82. Anf. 6. 
53 Ibid. Anf. 1. 
54  Riksdagens protokoll 1981/82:100. Anf. 63. 
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Turkiet. Det finns inga andra klassens medlemmar i Europarådet. Vi tillhör alla samma klubb 

och har alla accepterat samma regler.55 

På Europarådets ministerkommittémöte i april 1982 uttryckte sig dock Ullsten åter något 

strängare, då han på grund av bristen på demokrati i Turkiet menade att Turkiet rent av var en 

anomali i Europarådet.56 Vidare var Oswald Söderqvist oerhört noga med att poängtera att 

Turkiet faktiskt är ett europeiskt land, ”även om landet till stor del tillhör Asien”.57 

Europarådsanmälan och EU-ansökan: Återkallad och avslagen 

En avskrivningsprocess gällande Europarådsanmälan 1982 påbörjades i och med den uppgörelse 

som träffades i Europarådet mellan Turkiet och de anmälande staterna 1985, i vilken det ingick 

att Turkiet skulle arbeta för ett säkerställande av mänskliga rättigheter i landet. I Utrikesutskottets 

betänkande 1986/87:8 poängterades dock att detta inte innebar att Turkiet hade uppfyllt kraven 

på demokratisk ordning, och ej heller att Sveriges bevakning av landet skulle upphöra.58 

Det var även vid denna tid som Turkiet lämnade in sin ansökan om medlemskap till Europeiska 

gemenskaperna, vilket skedde i april 1987. Ansökan avslogs dock efter synnerligen lång väntetid, 

32 månader för att vara exakt, då man bedömde att det fanns politiska, sociala och ekonomiska 

skäl till varför Turkiet inte var redo för fullskaliga förhandlingar;59 även de bristande mänskliga 

rättigheterna i landet angavs som anledning till den avslagna ansökan, samt eventuella konflikter 

mellan Turkiet och EG-landet Grekland om bland annat delningen av Cypern.60 

Det förfarande vilket anmälan var en del i avslutades genom den slutrapport för ärendet som 

lades fram 30 januari 1987. Den socialdemokratiske utrikesministern Sten Andersson menade i 

mars samma år att stora framsteg hade skett i Turkiet; anmälan och den procedur inför 

Europarådets kommission för de mänskliga rättigheterna denna innebar, hade enligt Andersson 

bidragit till ett påskyndande av Turkiets demokratiska utveckling. Samtidigt menade Andersson 

att det fanns mycket kvar att göra, särskilt vad gäller lagstiftning; Andersson påpekade att 

[o]m Turkiet menar allvar med sin föresats att bli del av den västeuropeiska länderkretsen 

måste den av militären införda grundlagen och den gamla strafflagen från 1920-talet ändras 

och göras förenliga med de demokratibegrepp som är självskrivna för oss i Västeuropa.61 

                                                 
55 Riksdagens protokoll 1981/82:100. Anf. 63. 
56 Regeringens skrivelse 1983/84:72. Paragraf  2. 
57 Riksdagens protokoll 1983/84:103. Anf. 37. 
58 Utrikesutskottets betänkande 1986/87:8. 
59 Karlsson, Ingmar, Europa och turken. Betraktelser kring en komplicerad relation. Wahlström & Widstrand. Stockholm: 

2007. Sid. 83. 
60 EU-upplysningen, Kandidatlandet Turkiet. 
61  Riksdagens protokoll 1986/87:92. Anf. 1. 
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I samma debatt uppstod en viss kontrovers mellan främst ovan nämnde Andersson och 

Folkpartiets Hadar Cars gällande Anderssons ord om den ”västerländska länderkretsen”. Cars 

anförde att ordvalet var beklagligt och att han själv var av den bestämda uppfattningen att Turkiet 

var en del av den västerländska kulturkretsen; detta var ju anledningen till att Turkiet upptagits 

som medlem i Europarådet. Cars fortsatte med att konstatera den oerhörda vikten av att från 

såväl Sveriges som Europarådets sida slå fast att den västerländska kulturkretsen inbegrep även 

Turkiet – på så sätt kunde man påverka och sätta press på Turkiet i frågor om mänskliga 

rättigheter och demokrati.62 Andersson menade dock 

att om man skall höra till den västerländska kulturkretsen, skall man också uppfylla kraven på 

mänskliga fri- och rättigheter. Man skall således inte tortera folk, inte kasta människor i 

fängelse för deras åsikters skull och inte heller förtrampa andra rättigheter, som man har 

gjort i Turkiet.63 

Således tycktes Andersson vara av den åsikten att demokrati och mänskliga rättigheter var kärnan 

i den västerländska kulturkretsen. 

Omfattningen av framstegen i Turkiet vilka ledde fram till återkallandet av anmälan var dock inte 

alla överens om. Oswald Söderqvist uttalade sig i riksdagen 10 december 1987 och ansåg att 

varken den socialdemokratiska regeringens linje eller Europarådets dito var hård nog, och 

menade ”att vi måste se bakom de gardiner som man försöker hänga upp för att visa ett 

demokratiskt ansikte”.64 Mot Europarådet riktades kritik även från socialdemokratiskt håll i form 

av Hans Göran Franck, som inte bara å det starkaste beklagade Europarådets brist på 

beslutsamhet och kraft i frågan, utan även intog en skeptisk position vad gäller den turkiska 

ansökan till Europeiska gemenskaperna och den turkiska närvaron i Europarådet. Franck 

framhöll att Turkiet moraliskt sett inte kunde 

betraktas som en fullvärdig medlem av Europarådet, även om landet formellt har fullt 

medlemskap. Existensen av en medlemsstat som bryter mot Europakonventionen om 

mänskliga rättigheter i så stor omfattning som fallet är med Turkiet, undergräver anseendet 

och respekten för Europarådet. Den turkiska regeringen eftersträvar inte bara att kvarstå som 

medlem i Europarådet utan även att bli medlem i EG. Det är emellertid uppenbart att särskilt 

den turkiska konstitutionen […] står i klar strid inte bara med Europakonventionen om de 

mänskliga rättigheterna utan även med Romtraktatet. Det är mycket angeläget att Turkiet inte 

blir medlem i EG så länge landet inte helt och fullt uppfyller Romtraktatet.65 

Att Turkiet bröt mot såväl EG:s som Europarådets centrala dokument, Romtraktatet respektive 

Europakonventionen, låg alltså till grund för Francks kritik. Även folkpartisten Hadar Cars var 

                                                 
62  Riksdagens protokoll 1986/87:92. Anf. 4. 
63 Ibid. Anf. 9. 
64  Riksdagens protokoll 1987/88:42. Anf. 55. 
65  Ibid. Anf. 56. 
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inne på samma linje. Cars jämför det handfasta agerandet gentemot militärdiktaturerna i 

Grekland, Portugal och Spanien, vilka inte tilläts agera i Europarådet under diktaturerna, med 

Turkietfrågan, där Cars menar att skärpa och handlingskraft har lyst med sin frånvaro men att 

passivitet funnits i överflöd.66 

Även ett år tidigare, i november 1986, diskuterades Turkietfrågan i koppling till Europa, 

Europarådet och den då relativt nyligen återkallade anmälan. Som svar på en rad frågor i ärendet 

ställda av Hans Göran Franck redogjorde Sten Andersson för bitar i den turkiska utvecklingen, 

där han bland annat menade att det fanns mycket kvar att göra innan Turkiet kunde falla in i 

kategorin fullvärdig demokrati.67 

Franck angav sig vara nöjd med ”det utförliga svaret, som på åtskilliga punkter var välgörande 

kritiskt”, samtidigt som han påtalade vikten av att skärpa hållningen gentemot Turkiet då man 

inte inom ramarna för Europarådet och dess arbete kunde godta en dubbelstandard gällande 

rådets viktigaste uppgifter – demokrati och mänskliga rättigheter.68 Oswald Söderqvist å sin sida 

menade att återkallandet av anmälan var ett misstag, då det enligt Söderqvist hade lett till en stärkt 

turkisk regim.69 Andersson uttryckte förståelse för kritiken, men utmålade frågan som en av mer 

taktisk än ideologisk karaktär då man ju var överens på de flesta håll i Turkietfrågan, och frågade 

retoriskt ”[v]ilket uppträdande från svensk sida har den största utsikten att påskynda den 

demokratiska utvecklingen i Turkiet?”, varpå Andersson konstaterade att ett mjukt handlag var att 

föredra 

om man verkligen skall åstadkomma resultat - och trots allt är ju resultatet, en demokratisk 

utveckling, det viktigaste för alla dem som finns i Turkiet och för hela Europa.70 

Det var alltså av stor vikt för både Turkiet och Europa att den demokratiska utvecklingen 

påskyndades. Hadar Cars instämde i kritiken riktad mot Turkiet av Franck, Söderqvist och 

Andersson, och tillade att han själv bar på en stor respekt för Turkiet och dess folk, och att 

kritiken mot Turkiet och militärregimen 

långt ifrån är ett uttryck för en ovänlig inställning till Turkiet. Tvärtom drivs jag här av en 

stark känsla för detta historiskt rika, mänskligt, ekonomiskt och säkerhetspolitiskt 

fascinerande kulturland. Det förtjänar enligt min uppfattning att vara en både fullvärdig och 

fullständig demokrati i Europa och en bärande brygga mellan Europa och Asien.71 

  

                                                 
66 Riksdagens protokoll 1987/88:42. Anf. 60. 
67  Riksdagens protokoll 1986/87:17. Anf. 42. 
68   Ibid. Anf. 43. 
69  Ibid. Anf. 44. 
70  Ibid. Anf. 46. 
71 Ibid. Anf. 45. 
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I Utrikesutskottets betänkande 1989/90:5 uttrycks den vanligt förekommande åsikten att det i 

Turkiet sker vissa framsteg, men en fullvärdig demokrati handlar det dock inte om. Åtgärder 

inom Europarådet beröms för att ha påskyndat den turkiska utvecklingen; man pekar också på 

Sveriges aktiva roll i ärendet. Vad gäller den turkiska EG-ansökan verkar man vara inne på samma 

linje som EG självt – negativ på grund av de turkiska bristerna – samtidigt som man noterar 

positiva följder då 

Turkiets ansökan om medlemskap i EG har [...] ökat ansträngningarna hos den turkiska 

regeringen att passa in i ett europeiskt demokratiskt sammanhang.72 

Således menade man från Utrikesutskottets sida att landets strävan mot Europa förde med sig 

positiva följder för den demokratiska utvecklingen, vilket även Centerpartiets Ingbritt Irhammar 

uttryckte i februari 1991, då hon konstaterade att Turkiets EG-strävanden gjorde ”turkarna mera 

mottagliga för kritik”.73 

Turkiet upptas som kandidatland 1999 

Europeiska rådets möte i Helsingfors i december 1999 får ses som ett visst genombrott för 

Turkiet vad gäller landets strävanden att bli en fullvärdig del av den europeiska gemenskapen; i 

och med Helsingforsmötet upptogs Turkiet som kandidatland, men ännu ansågs man inte redo 

att inleda medlemsförhandlingar.74 Man menade att landet skulle bli medlem när man uppfyllde 

samma kriterier som övriga medlemsländer, vilket är de så kallade Köpenhamnskriterierna;75 

regelrätta förhandlingar inleddes alltså inte på grund av Turkiets brister i relation till dessa 

kriterier.76 

Denna å ena sidan restriktiva och kritiska, å andra sidan inbjudande och hoppfulla, linje uttrycks 

också i en socialdemokratisk motion från 1998, där man pekar på bristerna vad gäller det politiska 

kriteriet och däri kurdernas situation, men håller dörren öppen och hoppas på framsteg; man 

påkallar även intensiva kontakter mellan Sverige och Turkiet för att hålla dialogen levande och ge 

utvecklingen en skjuts.77 Kristdemokraten Margareta Viklund tog i debatten om Utrikesutskottets 

                                                 
72 Utrikesutskottets betänkande 1989/90:5. Paragraf  13. 
73 Riksdagens snabbprotokoll 1990/91:67. Anf. 28. 
74 EU-upplysningen, Kandidatlandet Turkiet. 
75  Ingmar Karlsson beskriver i Europa och turken dessa kriterier, vilka består av tre delar; politiska kriterier, 

inkluderande stabila institutioner garanterandes demokrati och mänskliga rättigheter; ekonomiska kriterier, där en 
fungerande marknadsekonomi stipuleras; samt övriga kriterier, behandlande antagande av det inom unionen 
gemensamma regelverket. Just de politiska kriterierna angavs särskilt som bristfälliga i Turkiet. Se bland annat 
Karlsson, sid. 86. 

76 Dunér, Bertil, Inbjuden med armbågen. Turkiet och EU. Utrikespolitiska Institutet; Skriftserien Världspolitiska 
Dagsfrågor 2006/2. Sid. 6. 

77 Motion 1998/99:U621. 
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betänkande 1998/99:3 upp situationen för de förföljda kristna assyrierna i Turkiet, och pekade på 

att det handlade om ”ett kristet folk mitt i den muslimska världen”, samt att dessas kulturarv 

angår hela västvärlden.78 Även socialdemokraten Yilmaz Kerimo betonade vikten av att beakta 

assyriernas och syrianernas situation i sin skriftliga fråga till dåvarande utrikesminister Anna 

Lindh.79 Detta fokus på assyrier och syrianer förefaller vara relativt nytt; framför allt under den 

tidiga delen av den tidsperiod som studien tar upp förekommer det väldigt få inlägg om assyrier 

och syrianer. Vad som däremot är relativt konstant är oron för kurdernas situation. Anna Lindh 

benämner i riksdagen i februari 1999 kurdfrågan som en av de främsta anledningarna till varför 

Turkiet inte kan anses vara medlemsmaterial gällande EU, och fortsätter med att konstatera det 

omöjligt för Turkiet att bli medlem så länge som man inte respekterar mänskliga rättigheter.80 

I Utrikesutskottets betänkande 1998/99:3 redogörs för ett flertal motioner och anföranden 

gällande assyrier, syrianer och andra kristna folkgrupper i Turkiet, av vilka merparten kommit 

från kristdemokratiskt håll. Utrikesutskottet anför häri också att den turkiska regeringen inte gjort 

tillräckligt mycket för att skydda dessa grupper, ur vilka enligt utskottet ett stort antal ”fördrivits 

från sina hem till följd av stridigheter mellan islamiska fundamentalister och andra grupper liksom 

strider mellan turkiska säkerhetsstyrkor och kurdiska grupper”.81 

Minoritetsfrågan i Turkiet rent allmänt påtalas frekvent i riksdagen, och inte sällan pekas det på 

att problemet, eller delar av problemet, står att finna i den turkiska identiteten och 

identitetspolitiken, vilken har varit fokuserad på den turkiska delen av befolkningen. Birger 

Schlaug kallar detta för ”myten om landets etniska renhet”, vilken enligt Schlaug har varit 

genomsyrat författningen från den turkiska republikens födelse fram till nutiden.82 

Vad gäller EU-frågan anförde utrikesminister Anna Lindh i början av år 2000, alltså efter att 

Turkiet hade upptagits som kandidatland, att regeringen ställde sig positiv till ett eventuellt 

turkiskt medlemskap, samt lade till brasklappen ”under förutsättning att Köpenhamnskriterierna 

är uppfyllda” - samtidigt anförde Lindh att samma kriterier som gällde för övriga kandidatländer 

skulle gälla för Turkiet. Lindh menade också att de frekvent anförda hindren för Turkiet i form av 

allt för stora kulturella skillnader snarare skulle berika EU än påverka negativt.83 I samma debatt 

eftersöker Centerpartiets Marianne Andersson en hårdare hållning från Sveriges sida, samtidigt 

som hon berömmer Sveriges insats vid EU-förhandlingarna om villkoren för kandidaturen, 

                                                 
78 Riksdagens snabbprotokoll 1998/99:67. Anf. 145. 
79 Skriftlig fråga 1999/2000:378. 
80 Riksdagens snabbprotokoll 1998/99:58. Anf. 81. 
81 Utrikesutskottets betänkande 1998/99:3. Paragraf  11. 
82 Skriftlig fråga 1998/99:664. 
83  Riksdagens snabbprotokoll 1999/2000:51. Anf. 95. 
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genom vilken kurdfrågan och mänskliga rättigheter inkorporerades i debatten.84 Vidare pekade 

Anna Lindh i en debattartikel publicerad i Expressen i november år 2000 på hur oerhört viktigt 

det europeiska arbetet med Turkietfrågan hade varit för landet, då hon var 

övertygad om att Turkiet aldrig skulle haft dagens intensiva diskussion om reformer, om inte 

EU ställt sådana krav.85 

Förhandlingar inleds 2005 

Arton år efter Turkiets avslagna EU-ansökan 1987 och sex år efter att landet upptogs som 

kandidatland inleddes så till slut förhandlingar i oktober 2005 enligt ett beslut taget i december 

föregående år. Detta kom till stånd efter en lång turkisk anpassningsprocess, där man enligt 

direktiv och anvisningar från EU hade reformerat en rad samhällsområden.86 

Statsminister Göran Persson redogjorde i riksdagen för detta beslut strax efter att det tagits. 

Persson kallade beslutet historiskt och synnerligen positivt, men menade också att förhandlingar 

inte de facto innebar anslutning, samt pekade på ett eventuellt behov av övergångsregler, särskilda 

kontrollmekanismer och skyddsklausuler gällande Turkiet.87 Moderaternas Fredrik Reinfeldt 

uttryckte sig också i positiva ordalag. Reinfeldt menade att Turkiet kunde fungera som en regional 

stabilisator och anförde att ett ”Turkiet som strävar efter att tillhöra Europa är en bra 

säkerhetsfaktor för stabilitet i den del av Europa som annars är väldigt orolig”.88 Detta perspektiv 

var långt ifrån ovanligt i debatten, och inte sällan påtalas Turkiets muslimska identitet och det 

positiva detta kunde medföra; Folkpartiets Carl B. Hamilton menar i en historisk utvikning om 

synen på turken i Europa att öppnandet för Turkiet ger ”en helt ny mental bild och en helt ny syn 

på Turkiet växer fram i Europas länder”.89 Alice Åström från Vänsterpartiet menade att man 

borde begränsa utrymmet för de krafter i Europa som inte välkomnar Turkiet på grund av dess 

muslimska identitet.90 Kristdemokraten Alf  Svensson påtalade också Turkiets potential som 

stabiliserande kraft och brobyggare till öst och den muslimska världen. Vidare betonade Svensson 

kulturers och religioners roll i integrationsprocessen samt önskade att förståelse och respekt 

skulle råda, och menade att 

när Turkiet nu blir medlem kommer detta givetvis i sig att kräva en vida större respekt och 

förståelse för kulturers och religioners roll än vad som hittills behövt vara fallet i unionen. 

                                                 
84 Riksdagens snabbprotokoll 1999/2000:51. Anf. 97. 
85 Lindh, Anna, Turkiet måste respektera de mänskliga rättigheterna. Publicerad i Expressen 2000-11-24. 
86 Dunér, Bertil, Inbjuden med armbågen. Turkiet och EU. Utrikespolitiska Institutet; Skriftserien Världspolitiska 

Dagsfrågor 2006/2. Sid. 5. 
87  Riksdagens protokoll 2004/05:55. Anf. 1. 
88  Ibid. Anf. 2. 
89  Ibid. Anf. 4. 
90  Ibid. Anf. 12. 
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Man kan inte integrera två religioner, men man måste skapa respekt och förståelse och bygga 

broar mellan de skillnader som existerar och som kommer att existera,91 

samt uttryckte en önskan om att Sverige skulle bli ett föregångsland i brobyggandet.92 Även 

moderaten Gunilla Carlsson pekade på att Turkiet kunde utgöra en brygga mellan såväl regioner 

som kulturer.93 

Miljöpartisten Gustav Fridolin drog dock kopplingar mellan de särskilda regler som satts upp för 

just Turkiet, vilka bland annat innebar diskussioner kring andra alternativ än fullt medlemskap, 

och islamofobin som enligt Fridolin bredde ut sig över Europa. Vidare var det enligt Fridolin inte 

de rättmätigt kritiserade problemen med mänskliga rättigheter som hade utgjort hindren för 

Turkiets medlemskap, utan ”i stället obefogade farhågor som finns bland Europas befolkning på 

grund av islamafobin [sic]”.94 Sten Lundström från Vänsterpartiet stämde in i detta och menade 

att det var 

viktigt att islamofobin äntligen får en spark i baken och inte minst att man dessutom kan 

bryta den kristna hegemonin som funnits i Europa.95 

Anne Ludvigsson från Socialdemokraterna menade att det var EU:s ansvar att motverka den i 

Europa vanliga ”rädslan för att ett stort muslimskt land ska bli medlem i EU”.96 En förbättrad 

relation mellan Europa och länder i Mellanöstern medelst dialog förespråkades av moderaten 

Anders G. Hökmark, då han pekade på att ”[b]ehovet av dialog mellan Europa och den 

muslimska världen med de moderata muslimska krafterna är utomordentligt viktiga”.97 

I en kristdemokratisk motion från oktober 2005 uttrycktes en positiv hållning till 

medlemskapsförhandlingarna, och man slog fast den fredsfrämjande och stabiliserande faktor 

som ett turkiskt EU-medlemskap skulle utgöra, samt menade 

att ett Turkiet, där respekten för demokrati och mänskliga rättigheter är fast förankrad, vore 

en bra garant för större stabilitet beträffande Mellanöstern. Genom att erbjuda Turkiet 

medlemskap i EU byggs en bro till den muslimska världen. Muslimer världen över får se att 

ett muslimskt land, med en sekulär lagstiftning, blir en integrerad del av en union där social 

marknadsekonomi, respekt för demokrati och mänskliga rättigheter samt öppenhet och 

transparens är idealen. En sådan utveckling skulle tveklöst gynna många demokratiska krafter 

inom islam och inspirera många till handling i sina egna länder.98 

  

                                                 
91  Riksdagens protokoll 2004/05:55. Anf. 26. 
92  Ibid. 
93  Ibid. Anf. 36. 
94  Ibid. Anf. 30 & 32. 
95  Ibid. Anf. 40. 
96  Ibid. Anf. 50. 
97 Ibid. Anf. 58.  
98 Motion 2005/06:U379. 
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Här sätts alltså Turkiet i ett större sammanhang än bara det egna landet och den egna 

medlemsansökan. Motionärerna menar att ett turkiskt medlemskap i EU gynnar såväl EU som 

den muslimska världen, då denna får en slags förebild i Turkiet vad gäller demokratisk utveckling. 

Denna linje är även Utrikesutskottet inne på i sitt betänkande 2005/06:8 betitlat Vår relation till den 

muslimska världen i EU:s grannskapsområde; häri menar man att medlemskap ”för det muslimskt 

präglade Turkiet skulle vara ett värdefullt bidrag till att utveckla relationen mellan EU och den 

muslimska världen”.99 Tidigare nämnda svåra situation för de kristna minoriteterna behandlas i en 

motion från bland annat två kristdemokrater, där man pekar på förföljelsen av kristna i Turkiet. 

En av dessa minoriteter är assyrier-syrianer-kaldéer, vilka är arvtagare till civilisationens vagga 

Mesopotamien och har bott i Turkiet långt före det Ottomanska riket. […] Trots att Turkiet 

[…] garanterar icke muslimska minoriteters rättigheter […] finns det [idag] flera assyrier-

syrianer-kaldéer utomlands än i hemlandet. Om detta fortsätter så kommer hela nationen och 

den kristna kulturen till stora delar försvinna från Mellanösterns karta.100 

Här betonas alltså inte bara dessa gruppers situation i sig, utan dess nästan symboliska vikt för 

västvärlden i form av ”civilisationens vagga”. 

Kontroversen kring armenierna 

I ett oroligt Ottomanska Imperiet, nuvarande Turkiet, på sammanbrottets rand begicks 1915 ett 

folkmord på de kristna folkgrupperna armenier, assyrier, syrianer, kaldéer och pontiska greker – 

det menade en knapp majoritet av riksdagens ledamöter den elfte mars 2010, då man med en 

rösts marginal röstade igenom oppositionens förslag vilken menade att Sveriges regering skulle 

erkänna massakrerna i fråga som ett folkmord.101 

Vänsterpartiets Hans Linde yrkade för ett erkännande, och menade att det alltför länge hade 

saknats politisk vilja att ta tag i frågan och dess eventuella konsekvenser, särskilt satt i relation till 

det faktum att det över partilinjerna närmast rådde konsensus kring sakfrågan. Linde menade att 

det var en plikt att förhålla sig till historiska faktum och att kalla saker vid dess rätta namn som 

politiker, och drog även paralleller till dagens Turkiet, och anförde att landets problematik kring 

mänskliga rättigheter kunde kopplas till historiska händelser som folkmordet på armenier.102 

Linde menade således att hela diskussionen kring folkmordet var 

intimt förknippad med många av de problem som vi i dag ser i Turkiet och dagligen får 

rapporter om. Det handlar om trakasserier mot etniska och religiösa minoriteter, det 

exkluderande politiska systemet som utestänger dessa grupper från möjligheten till påverkan 

                                                 
99 Utrikesutskottets betänkande 2005/06:8. Paragraf  9.6. 
100 Motion 2004/05:U330. 
101 Dagens Nyheter; Riksdagen erkände folkmord på armenier. 
102  Riksdagens protokoll 2009/10:86. Anf. 2.  
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och den mörka statens långa skuggor. Ska Turkiet fullt ut kunna bli en demokratisk stat 

måste man också göra upp med sin historia.103 

Bodil Ceballos från Miljöpartiet höll med Linde och pekade på att det hela till syvende och sist 

handlade om att Turkiet självt skulle erkänna folkmordet i framtiden, då detta var av yttersta vikt 

för såväl relationerna mellan Turkiet och Armenien och mellan grupper inom Turkiet, som för 

Turkiets relationer och förhandlingar med EU.104 Moderaten Gustav Blix var av en annan åsikt, då 

han dels menade att riksdagen var fel forum för frågan då det inte låg på riksdagens bord att göra 

folkrättsliga ställningstaganden, dels att ett erkännande kunde skada försoningsprocessen mellan 

Turkiet och Armenien;105 detta var den officiella hållningen från den borgerliga majoriteten i 

riksdagen, vilken även Centerpartisten Kerstin Lundgren företrädde. Lundgren drog kopplingar 

mellan försoningsprocessen och Turkiets medlemskapsförhandlingar då hon noterade det i 

Turkiet betydligt öppnare politiskt debattklimat som detta hade inneburit.106 Hans Linde menade 

att man inte fick ge vika för Turkiets obstruktioner i frågan, och ej heller dess hot om bland annat 

hemkallade ambassadörer.107 Påtryckningarna på Turkiet som landets EU-ansökan hade fört med 

sig var oerhört positivt enligt Bodil Ceballos, och fortsatte med att konstatera att den förbättrade 

relationen mellan såväl Turkiet och Armenien som mellan grupper i Turkiet berodde på dessa 

påtryckningar från bland annat EU.108 

Yilmaz Kerimo från Socialdemokraterna kopplade likt ett flertal andra talare frågan till Turkiets 

EU-ansökan, då han anförde att 

[s]å länge länder som Sverige inte konfronterar Turkiet med sanningen och det faktaunderlag 

som finns till hands kan Turkiet inte komma vidare på sin väg mot ett öppnare samhälle, en 

bättre demokrati och fullt ut öppna möjligheterna för ett medlemskap i EU.109 

Enligt Kerimo var det alltså centralt att omvärlden satte press på Turkiet i denna fråga, med syfte 

att hjälpa landet in i den europeiska gemenskapen. Kristdemokraten Annelie Enochson betonade 

vikten av att se människan i det hela och tillade att det var centralt att som land göra upp med sitt 

förflutna; här jämförde Enochson med den försonande processen i såväl Tyskland som Österrike 

efter andra världskriget.110 Mats Pertoft från Miljöpartiet valde i sin plädering till stöd för 

oppositionens förslag att fokusera på en annan positiv aspekt, då han menade att blott existensen 

av debatten i fråga sa en hel del om Sverige som land, med öppet debattklimat och ett 

                                                 
103  Riksdagens protokoll 2009/10:86. Anf. 2. 
104  Ibid. Anf. 3. 
105  Ibid. Anf. 4 & 6. 
106  Ibid. Anf. 23 m.fl. 
107  Ibid. Anf. 111. 
108  Ibid. Anf. 115. 
109  Ibid. Anf. 117. 
110  Ibid. Anf. 125. 
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mångkulturellt samhälle. Pertoft var av den uppfattningen att 

när vi erkänner folkmordet 1915 stöttar vi de krafter i Turkiet som utvecklar Turkiet till en 

mer demokratisk stat. Det är viktigt att just Sverige gör det som är ett av de länder i EU som 

starkast stöder ett turkiskt EU-medlemskap. […] Det vore ett demokratiskt steg där vi 

pressar och stöttar de krafter i Turkiet som vill ha ett annat land, ett land som är helt 

demokratiskt och där mänskliga rättigheter respekteras. Turkiet är på väg dit men är ännu 

inte där. Det vore positivt för Sverige och den svenska processen att införliva våra nya 

medborgares historia i den svenska.111 

Sveriges roll betonas här alltså, då det anses extra viktigt att ett land som är starkt för ett turkiskt 

medlemskap kritiserar landet, samtidigt som Pertoft alltså menar att den svenska öppna debatten 

på ett sätt är vad som definierar Sverige. 
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27 

 

Analys 

[...] texter av det här slaget kan skapa inte bara kunskap utan också själva den verklighet som 

de tycks beskriva. Med tiden åstadkommer den sortens kunskap och verklighet en tradition 

eller vad Michel Foucault kallar en diskurs, och det är den materiella närvaron av denna och 

dess betydelse, inte den speciella författarens originalitet, som verkligen är orsaken till de 

texter som produceras utifrån denna diskurs.112 

Saids citat ovan belyser att ord och utsagor säger oss mer än de vill låta påskina, och vad man vid 

första anblicken kan tycka vara oskyldigt är det inte alltid, ej heller är det neutralt eller objektivt. 

Sändaren är inte alltid medveten om betydelsen i dennes till synes neutrala och oskyldiga 

språkbruk, då ord och texter skapas inom ramarna för vad som anses vara kunskap och 

verklighet, rätt och fel; en text, en mening eller ett ord bär alltid spår av den specifika diskurs 

inom vilken den är producerad och verkar, och så är även fallet med det empiriska material som 

har redogjorts för i denna studie. 

Utifrån det empiriska materialet kan man utröna en hel del, och blottlägga delar, av den svenska 

diskursen gällande Turkiet. I denna analytiska och teoriapplicerande del av uppsatsen kommer det 

empiriska materialet att tolkas och analyseras med hjälp av det teoretiska ramverket innehållande 

postkolonialism och orientalism. Under studiens gång, och med utgångspunkt i den valda 

teoretiska ansatsen, har fyra analysteman gällande den svenska politiska diskursen kring Turkiet 

utkristalliserat sig, vilka här ämnas diskuteras. 

Turkiet och ”imitationens ironiska kompromiss” 

Det första temat som avhandlas är kopplat till den postkoloniala teoretikern Homi Bhabhas 

uttryck och teori kring ”imitationens ironiska kompromiss”. Bhabha menade att maktförhållandet 

mellan koloniserade och kolonisatörer byggde på en ambivalens på vilken den västerländska 

makten och hegemonin vilar, där man från maktens centra uttrycker en vilja att göra de 

koloniserade till jämlikar samtidigt som den strikta binära uppdelningen mellan de två ger vid 

handen att detta de facto aldrig kan inträffa. Den koloniserade bär alltså på en ständig strävan 

uppåt efter en jämbördig ställning och position vilken i praktiken ter sig smått omöjlig att uppnå 

oavsett ansträngningar. 

Detta är onekligen något som är genomgående i fallet Turkiet, såväl när det gäller relationen till 

Europa och EU i allmänhet som till Sverige i synnerhet. Från EU:s håll har det alltid hetat att 

Turkiet ska bli medlem när man är redo; redo betyder här när man har anpassat sig efter de 

                                                 
112 Said, Edward W., Orientalism. Månpocket. Stockholm: 1997. Sid. 181. 
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normer, regler och värderingar som man från EU:s sida har ställt upp. Anpassning och/eller 

assimilering är nyckelord vilka har präglat diskursen, där anpassningen ska ske på EU:s villkor, 

och i enlighet med den västerländska hegemonins diskurs. Vi har sett en uppsjö av regler och 

normer som i denna diskurs tas för givna enligt någon form av hegemonisk och universalistisk 

princip, där det finns ett rätt och ett fel sätt att agera; några av de mest centrala dogmer som man 

i detta vilar på är den västerländska definitionen av mänskliga rättigheter samt att Europeiska 

Unionen ses som ett odelat positivt fredsprojekt med ett objektivt sett överlägset regelsystem. I 

denna universalistiska diskurs återfinner vi även det binära tänkandet som Said menar präglar och 

skapar den orientalistiska diskursen och relationen mellan öst och väst, Orienten och Occidenten, 

Turkiet och Europa. 

Anita Gradin pekade 1982 på vikten av att behandla Turkiet på samma sätt som alla andra 

medlemsländer i Europarådet och kräva ett demokratiskt agerande i enlighet med Europarådets 

stadgar. Att samma krav ställs på Turkiet kan man med fog konstatera; vad som däremot är mer 

tveksamt är huruvida landet behandlas på samma sätt som övriga länder i Europa. Ola Ullstens 

uttalande där han menar att Turkiet inte bör mätas med en annan måttstock blir här intressant; 

måttstocken är i stora drag densamma, men i skenet av de specialregler som EU applicerat på den 

turkiska EU-ansökan verkar måttstocken i det närmaste växa ju närmare målet fullvärdigt EU-

medlemskap som Turkiet faktiskt kommer. Den postkoloniala binära uppställningen av 

emotstående dikotomier tillåter inte en transcenderingsprocess, vilket gör att Turkiets strävan mot 

EU ständigt stöter på patrull i form av nya murar och barriärer, nya regler och brasklappar, vilka i 

den svenska politiska diskursen tar sig form av den ambivalenta hållningen präglad av ”å ena 

sidan, å andra sidan” effektivt stänger ute Turkiet från vad Sten Andersson kallade ”den 

västerländska länderkretsen”. 

För ytterst handlar det om gränsdragningar, mellan oss och de andra, mellan Europa och Asien. 

Även när Oswald Söderqvist välmenande påpekar att Turkiet minsann är en del av Europa trots 

att en stor del av landet ligger i Asien ser vi denna gränsdragning, vilken svarar till att upprätthålla 

den binära uppdelningen; varför skulle Söderqvist känna sig manad att påpeka detta faktum som 

alla i rimlighetens namn redan är medvetna om, om det inte vore så att det Söderqvist anför är en 

central del i den orientalistiska och postkoloniala diskursen kring Turkiet? Att påpeka Turkiets 

främlingskap, såväl vad gäller strikt geografiska gränser som kulturella, är en frekvent 

förekommande del i diskursen och den västerländska hegemonin vilken effektivt styr och 

kontrollerar Orienten och dess folk, vilket här representeras av Turkiet, och håller Orienten och 

dess strävan efter jämbördighet i schack. Om orientalism i enlighet med Said ska ses som ett sätt 

för väst att hantera Orienten inom den specifika diskursen, kan man konstatera att man tydligt 
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brister i hanteringen av Turkiet och Turkietfrågan, just då den hegemoniska diskursen verkar 

präglas av Bhabhas uttryck ”nästan lika men inte riktigt”. 

Turkiet som ”Den Andre”: Sverige och självberömmelsen 

I denna den andra tematiska genomgången av den svenska diskursen gällande Turkiet behandlas 

en av nyckelteserna hos såväl Said som den postkoloniala teorin, nämligen det faktum att den 

europeiska, och därmed i förlängningen även den svenska, identiteten skapas genom motsatsen 

Orienten och den binära uppdelningen av världen utifrån dikotomierna Oss och Dem, där 

Turkiet utgör Den Andre i förhållandet och skapandet av identitet och verklighet. 

Att framhålla skillnaderna mellan Sverige och Turkiet är något som är ett återkommande inslag i 

debatten som har redogjorts för i studien. Vi har vid ett flertal tillfällen sett ett åberopande av 

såväl Sveriges överlägsna demokratiska status och historia, som av den betydande roll man från 

svensk sida anser sig spela i det utrikespolitiska spelet trots landets ringa storlek. Därmed flyttas 

också fokus på ett sätt från Turkiet till Sverige, där diskursen kanske till och med präglas mer av 

Sveriges roll än av vad som faktiskt avhandlas; på så sätt skapas också den egna självbilden och 

identiteten genom den kontrast på alla tänkbara plan som Turkiet utgör. 

I Sten Anderssons uttalande om den västerländska länderkretsen dit Sverige hör döljer sig alltså 

en redan gjord indelning av tillvaron, där man i den västerländska länderkretsen då rakt inte ägnar 

sig åt tortyr och brott mot de mänskliga rättigheterna, utan respekterar dessa och håller 

demokratins fana högt; Ola Ullsten pekade till och med konkret på att man från Sveriges sida 

hade ett ansvar att försvara de värden man tror på, vilket gör gällande att Turkiet inte står för 

dessa universella och korrekta värden och normer. Sveriges aktiva roll i Europarådet, och däri 

anmälan mot Turkiet, prisas även den som något som är objektivt rätt, och som gör en aktiv 

skillnad; påtryckningar från Sverige och EU menas, för att använda Ingbritt Irrhammars ord, ha 

gjort Turkiet mer mottagliga för kritik – i så väl Utrikesutskottets betänkanden som i uttalanden 

från socialdemokraten Sten Andersson är det tydligt att den grandiosa roll som Sverige har tagit 

på sig i främjandet av mänskliga rättigheter och demokrati i Turkiet har påskyndat den 

demokratiska utvecklingen i Turkiet. Därmed skapas och odlas bilden av Sverige som en 

demokratins fanbärare; denna identitet är till skillnad från Den Andres identitet, Turkiets 

identitet, av Birger Schlaug anförd som direkt skyldig till den undermåliga minoritetspolitik som 

förs i Turkiet, en bild man inte kan ifrågasätta utifrån kvalitativa termer; där De är irrationella, är 

Vi rationella, där De är stagnerade eller till och med bakåtsträvande, är Vi framåtskridande och 

progressiva, och det är därmed Vårt ansvar att De ska uppnå samma nivå av välstånd och 
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demokrati som Vi uppnått för länge sedan – denna självberömmelse visar sig smärtsamt tydligt 

när man berömmer Sveriges insats vid förhandlingarna om Turkiets kandidatur till EU, och inte 

minst i Anna Lindhs ord om att Turkiet aldrig hade upplevt den förändring i landets politiska 

system och klimat om inte Sverige och EU hade lett dem in på den vägen. 

Samma synsätt genomsyrar också delar av debatten i riksdagen gällande folkmordet på armenier, 

där Mats Pertoft uttrycker det allra tydligast och därmed illustrerar hur viktig det på alla plan 

kontrasterande Turkiet blir för att skapa vår kollektiva identitet som svenskar, när han anför att 

debatten i sig är ett tecken på Sveriges storhet som nation, samt att ett erkännande av folkmordet 

från Sverige som ivrig förespråkare av ett turkiskt EU-medlemskap, kan främja den demokratiska 

utvecklingen i Turkiet. Återigen ser vi hur diskursen handlar mer om Sveriges förträfflighet än 

om Turkiet i sig och hur Turkiet ska lyckas med sin strävan att bli en del av väst, vilket enligt 

postkolonialismen och orientalismen är en strävan som sker snarast förgäves, samt den totala 

avsaknaden av självreflektion och en kritisk syn på den egna situationen. 

Symbolen Turkiet: Turkiet som något mer än bara Turkiet 

Redan tidigt i den undersökta tidsperioden kan man tydligt se tecken på en orientalistisk diskurs i 

det att Turkiet inte bara är ett land i mängden som alla andra, utan har en betydligt djupare 

innebörd, och ses som något mer, än så. Kontexten visar sig vara viktig att poängtera, vare sig det 

handlar om den geografiska, politiska eller symboliska kontexten, vilket man kan se när Per-Olof  

Strindberg 1982 nämner Turkiet som ”en av de stater som tillhörde de alltför få demokratierna”, 

där Strindbergs uttalande bör förstås med tillägget ”i Mellanöstern”. Här är alltså kontexten den 

muslimska världen, vilken målas upp som en kontrast till det demokratiska Europa; detta fokus 

på Turkiet som en del i en större kontext och inte bara på landet självt blir också tydligt när Sten 

Andersson konstaterar att en demokratisk utveckling i Turkiet är av stor vikt även för hela 

Europa. 

Turkiets geografiska position, som även ibland ifrågasätts, förstärker denna syn på landet som 

mer än bara Turkiet; Hadar Cars är den första men definitivt inte den sista i denna studie som 

målar upp Turkiet som en brygga mellan oss och Den Andre, mellan Europa och Asien, och 

mellan Västerlandet och Orienten. Detta är ett synsätt som återkommer flera gånger, framför allt 

i den senare delen av den studerade tidsperioden. Bakom Alf  Svenssons ord om Turkiet som en 

stabiliserande kraft och brobyggare mellan Turkiet, och öst, och Europa, och väst, döljer sig en 

förutfattad mening om att denna bro behövs; diskursen följer därmed tydligt Saids mall gällande 

orientalism, då man ser Orienten som något hotfullt och främmande. Den binära uppdelningen 
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gör sig gällande även här, då, för att använda Rudyard Kiplings ord, ”East is East and West is 

West, and never the twain shall meet”113 Detta är något som tas för givet och förutsätts i 

Svenssons uttalande, då en bro inte hade behövts om de två världarna och identiteterna inte hade 

varit så diametralt motsatta och oförenliga som i Kiplings citat; således är Svensson fast i en 

diskurs han själv är med och skapar. 

Såväl från EU:s som Sveriges sida verkar alltså Turkiet ha ett signifikant symbolvärde i egenskap 

av ett stort muslimskt land positionerat i det annars relativt homogent kristna Europa, och det är 

i det avseendet som Turkiet anses ha som mest att bidra med i den europeiska kontexten; genom 

Turkiet kan dialog upprättas med den främmande och hotfulla muslimska världen. Detta 

manifesteras från flera olika håll, där Kristdemokraternas tidigare anförda motion från 2005 utgör 

ett typexempel. Här lyser assimileringstanken igenom, vilken även kan kopplas till ”imitationens 

ironiska kompromiss”, då målet med ett turkiskt EU-medlemskap verkar vara inte bara dialog 

med Orienten, utan en De-Andra-ska-bli-som-Oss-tanke. Motionsskrivarna förutsätter här att 

islam i regel är antidemokratisk, vilket är något som skulle försvinna om de arma muslimerna 

bara visste vad alternativet var; gräset antas alltså vara grönare på den andra, västra, sidan. 

Traditionellt västliga kulturella och politiska fenomen som marknadsekonomi och sekularisering 

anses utan tvivel vara det objektivt rätta; konstigt vore väl annat i den diskursiva ordning inom 

vilken vi binärt framställer världen enligt orientalistiska och postkoloniala tankestrukturer fast 

förankrade i den västerländska kolonialismens hegemoni. Fredrik Reinfeldts ord om Turkiet som 

en säkerhetsfaktor, ja i det närmaste en buffertzon, i en annars så orolig del av världen, uttrycker 

det manifesta behovet av bryggan eller bron Turkiet; frågan är dock om inte den diskurs inom 

vilken frågan diskuteras snarare spränger och raserar broar än bygger dem. 

Turkiet och islam: Hotet utifrån 

Att Turkiet är ett muslimskt land går inte att ta miste på i debatten om landet; detta trots att 

landet sedan grundandet 1923 är starkt präglat av nationalism och sekularism snarare än av islam 

som religion.114 Said menar dock att islam inom den diskursiva ordning han kallar orientalism ses 

som ett holistiskt fenomen, vilket genomsyrar hela Orienten och alla aspekter av orientalernas liv. 

Vidare ses islam inte på med blida ögon, då allt det islam står för enligt den västerländska 

hegemonin är oförenligt med Västerlandets demokratiska och individualistiska normer och 

värderingar, vilket också gör också att islam och muslimer tornar upp sig som ett hot mot den 

västerländska livsstilen, och diskursen präglas därmed av rädsla för islam och islamofobi. 

                                                 
113 Kipling, Rudyard, The Ballad of  East and West. Citat via bartleby.com. 
114 Regeringskansliet, Turkiet. 
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Under den studerade tidsperioden är en av de tydligaste förändringarna i diskursen kopplad till 

islam, och den binära motsatsen till denna hotfulla och kollektivistiska religion, kristendomen. 

Mot slutet av 1990-talet dryftas situationen för de kristna minoriteterna i Turkiet allt oftare, och 

inte sällan uttrycks en oro för dessa minoriteters fortsatta existens; i det annars så muslimska 

Turkiet finns alltså kristna orientaler som anses vara lite mer som oss i väst än de andra turkarna 

och som är inkilade mellan muslimska grupper och krafter. Margareta Viklund från 

Kristdemokraterna menade ju att det handlar om kristna folk mitt i den muslimska världen, vilka 

förföljs av densamma; Viklund visar här prov på en synnerligen god generaliseringsförmåga, då 

hon i enlighet med den orientalistiska diskursen förutsätter att muslimerna är ett hot mot de 

kristna på generell basis, samt att det ens handlar om muslimer – som sagt var är ju Turkiet ett i 

det närmaste militant sekularistiskt land. Att denna fråga engagerar just KD är egentligen inte 

särskilt anmärkningsvärt; vad som däremot är det, är att till och med när man propagerar för 

respekt och förståelse mellan religionsgränserna, likt Alf  Svensson gjorde 2005, utgår man från 

ett tankebatteri, inom vilket man förutsätter klassiskt orientalistiska och postkoloniala strukturer, 

beteenden och egenskaper. För när Svensson anför att det krävs respekt och förståelse nu när 

Turkiet är på väg in i den tidigare kristna gemenskapen EU, vad är det då som tas för givet? 

Orientalismens tanke om islam som ett holistiskt och enhetligt fenomen återfinns här, då man 

tydligen ser potentiella konfliktlinjer när den muslimska massan väller in över Europas och EU:s 

gränser; islam präglar ju hela den orientaliska världen och därmed det turkiska samhället. Man 

förutsätter också markanta kulturella skillnader mellan Oss och De Andra, skillnader som är en 

förutsättning för den västerländska hegemonin och dess dominans. 

Utan att för den sakens skull mena på att just Kristdemokraterna skulle vara mer präglade av 

postkoloniala och orientalistiska tankestrukturer än andra partier är ändå partiets motion från 

2005 intressant i sammanhanget. Här tas det för givet inte bara att muslimer och muslimska 

krafter rent generellt visar upp antidemokratiska tendenser, utan även att det är Västerlandet som 

måste gå i täten för att åstadkomma en demokratisk utveckling i Mellanöstern; det är, för att 

knyta an till kolonialismen och Rudyard Kipling ännu en gång, den vita mannens börda att bringa 

reda och stabilitet i Orienten då orientalerna inte klarar detta själva – här finner vi alltså återigen 

den västerländska överlägsenheten och den binära uppdelningen vilken svarar till att bibehålla 

Västs makt över Öst. 

Även i debatten kring folkmordet på kristna grupper i Ottomanska Imperiet blir intressant 

kopplat till islam och det motsatsförhållande vi tidigare sett; det har uppenbarligen blivit viktigare 

att betona de kristna grupperna i Turkiet över tid – frågan är vad denna förändring innebär. Det 

är som att dessa minoriteter ses som en liten kristen ö i ett stort och stormigt muslimskt hav fullt 
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av hot; en ö som riskerar försvinna. I en annan kristdemokratisk motion talas det ju om att den 

kristna kulturen är på väg att försvinna från Mellanösterns karta; här ser i ännu en gång hur den 

muslimska världen och Orienten målas upp i hotfulla drag. Man värdesätter också de kristna 

kulturarvet i regionen, utan att för ett ögonblick reflektera över den historiska tendensen hos 

Västerlandet att nedvärdera främmande kulturer och kulturarv, däribland det muslimska; dessa 

kristna är ju trots allt betydligt mer lika oss än vad De Andra är, varför deras situation anses vara 

så angelägen. Vi kan alltså se spår av en föreställd kristen gemenskap i diskursen samt en rädsla 

för islam. Folkmordet på armenier kan ses som ett symboliskt laddat övergrepp på den kristna 

världen från islams sida, och det är svårt att inte dra paralleller till den allt svårare situationen för 

muslimer världen över efter terrorattackerna mot World Trade Center år 2001; vad vi har att göra 

med här kan alltså med fog anses vara en stärkt västerländsk och amerikansk kristen hegemoni, 

byggd på tanken om islam som inget mer än en falsk kopia av kristendomen. I diskursen är det en 

uppenbar skillnad mellan kristna grupper och muslimska dito; mellan kristna minoriteter och 

utpräglat sekulariserade sådana, såsom kurderna – i förlängningen handlar detta om en skillnad i 

hur lätt vi har att identifiera oss med grupperna i fråga, och det är ingen högoddsare att gemene 

man anser sig ha fler anknytningspunkter med en kristen turk, arab eller oriental, än med en 

muslimsk dito; så stark är den orientalistiskt präglade diskursiva ordning inom vilken vi alla verkar 

och lever. 

Konklusion 

Man framställer inte en diskurs genom en viljeakt eller gör uttalanden inom den utan att först 

– i en del fall omedvetet men i varje fall ofrivilligt – bekänna sig till den ideologi och de 

institutioner som garanterar diskursens existens.115 

Edward Saids ord ovan kan inte betonas nog i sammanhanget; vad studien har försökt visa är det 

tunga ok som den orientalistiska och postkolonialistiska, ja rent av imperialistiska, diskursen 

innebär. Denna postkolonialistiska och orientalistiska tankestruktur har tett sig allenarådande och 

ständigt närvarande i diskursen om Turkiet i den svenska politiken; vi har sett den sätta sin tydliga 

prägel på debatten om mänskliga rättigheter och demokrati; vi har sett den bringa ordning i det 

europeiska och svenska identitetsskapandet genom sin förmåga att kategorisera våra 

representationer enligt binära modeller; vi har sett den i det ambivalenta agerandet gentemot 

Turkiet, ett land som närmast verkar fast i Limbo; vi har sett den i Turkiets tillskrivna roll som 

bro mellan Occidenten och Orienten; och vi har sett den genomsyra synen på islam som ett yttre 

hot som nu är på väg att transformeras till ett inre genom ett eventuellt turkiskt EU-medlemskap. 

                                                 
115 Said, Edward W., Orientalism. Månpocket. Stockholm: 1997. Sid. 471. 



34 

 

Situationen i Turkiet har självfallet utgjort en fond åt studien, men det är inte situationen i sig 

som har studerats, utan diskursen kring den, varför alltför omfattande beskrivningar av den 

aktuella situationen och problematiken har lämnats därhän. Tvivelsutan kan ett förkastande av 

sådant vi ser som sanningar föra med sig problem; genom att alltför oförsiktigt analysera 

diskursen kring Turkiet kan man hamna i en form av förnekande eller i vart fall förminskande av 

den föreliggande situationen. För om politiken präglas av en orientalistisk diskurs kan man ju i 

socialkonstruktivistisk anda hävda att vad som ter sig vara empiriskt fastställda faktum gällande 

Turkiet egentligen bara är mentala chimärer vilka svarar till att kuva turken och orientalen. Vad 

man därför bör ha i åtanke är att denna studie inte på något sätt sökt anlägga en revisionistisk syn 

på Turkiet; att en djup problematik föreligger på en rad olika fronter bör trots allt betonas. Den 

nationalistiska prägeln, minoritetsfrågan och problematiken rörande mänskliga rättigheter och 

demokrati är alla tematiska problem i landet, från vilka man inte kan, och heller inte ska, värja sig. 

Att allt som sägs om den politiska situationen i Turkiet i sig skulle vara föreställningar är varken 

en plausibel eller önskvärd utgångspunkt; någonstans bör man ändå dra en gräns för vad som kan 

som kan sägas vara diskursiva antaganden – ett kritiskt förhållningssätt till politiskt handlande 

behöver inte mynna ut i ett kritiskt ifrågasättande av och en skeptisk inställning till faktiska 

politiska skeenden. Det är inte den empiriska verkligheten per se som studeras utan 

föreställningar av verkligheten med det viktiga förbehållet att man för den sakens skull inte 

behöver mena att allt är föreställningar av verkligheten; diskursanalysen behöver alltså inte 

innebära ett förkastande av verkligheten och empiriska fakta, utan snarare en analys av 

kopplingen mellan ett system av antaganden å ena sidan och politiskt handlande å den andra. 

Det intressanta här är nämligen hur vi väljer att tolka problem som föreligger, hur vi kategoriserar 

dem, vilket språk och vilka metaforer och bilder vi använder oss av för att beskriva dem, och 

ytterst om vad vi tar för givet när vi diskuterar dem. Språket är som vi tidigare sett ideologiskt 

laddat, och ord är inte oskyldiga, även om personen som uttrycker dem inte själv är medveten om 

dess mening och hur denna mening skapas. Just därför är det intressant att studera strukturen och 

diskursen kring ett så laddat och kontroversiellt ämne som Turkiet; de utsagor och uttalanden vi 

har sett i det empiriska materialet vilar på föreställningar och djupt liggande antaganden om 

Turkiet och turken, om Orienten och orientalen, och den bild man därigenom förmedlar och 

framställer av Turkiet bär tydliga spår av den orientalistiska och postkolonialistiska diskursen och 

den västerländska hegemonin denna innebär. 

Av studien att döma har Turkiet fått ikläda sig rollen som Europas diskursiva Andra, och framstår 

därmed också som en symbol för alla Europas och Sveriges avigsidor, historiska eller nutida, 

samtidigt som landet fungerar som en representant för hela Orienten; Orienten som enligt 
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diskursen står i bjärt kontrast till Västerlandet och dess värderingar, och som är hart när omöjlig 

att förena med motpolen väst, vilket inte bara tar sig uttryck i termer av abstrakta tankestrukturer, 

tankemönster och en diskursiv ordning, utan även konkret i Turkiets strävan mot den europeiska 

gemenskapens finrum, vilken ter sig smått förgäves. Ytterst handlar det hela om gränser och 

gränsdragning; här åsyftas inte bara fysiska gränser utan även mentala, föreställda och diskursiva 

gränser. Ifrågasättandet av Turkiets geografiska position rymmer inte bara rumsliga frågor utan 

även frågor kring kultur och identitet – vad är en europeisk och västerländsk identitet, och hur 

skiljer vi den från den turkiska och orientaliska identiteten? Är skillnaderna ens så stora som det 

antas, och hur manifesteras dessa antaganden i diskursen? 

Att imperialistiska och orientalistiska föreställningar och maktstrukturer gör sig påminda även i 

hanteringen och debatten kring länder som vid en första anblick inte verkar passa in i det 

koloniala sammanhanget visar med en överväldigande tydlighet hur aktuell Edward Saids 

iakttagelse att den europeiska identiteten och kulturen vilar på en föreställd överlägsenhet 

gentemot alla andra kulturer faktiskt är; denna centrala del i även den svenska identiteten har 

genom studien visat sig vara synnerligen livskraftig. Det faktum att det i Sverige trots den relativa 

avsaknaden av ett konkret kolonialt förflutet existerar normer, värderingar och föreställningar 

starkt knutna till en imperialistisk diskurs, stärker onekligen tesen om den västerländska kulturens 

globala maktposition, och tydliggör också det inflytande kolonialismen, orientalismen och 

imperialismen fortfarande utövar i diskursen kring De Andra – ett inflytande som ter sig 

synnerligen hegemoniskt. 
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