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Abstract

The Turkish accession to the European Union has been the most extended one that the Union 

has been dealing with so far. Turkey is now accepted as a candidate country but it is still in a 

problematic situation. Most of the EU’s member states do not share the Union’s belief that 

Turkey should become a full member of the Union, if they should even become a member at 

all. Europeanization constitutes a ground in this essay, and the “top-down” perspective within 

this process can give an explanation to why most EU member states have such a hesitance

against Turkey.
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1. Inledning

EU hade vid starten på 1950-talet (dåvarande EG) Europeisk integration som ett viktigt mål. 

Tanken bakom detta var att upprätthålla den sköra fred som uppstod efter Andra Världskriget, 

främst på grund av det dåliga förhållandet mellan Frankrike och det som då var Västtyskland.

Denna tanke om en Europeisk integration och gemenskap framstod som ett elitistiskt projekt 

men har sedan utvecklats i och med att EU har växt. Det har kommit att handla mer om 

Europeisering, alltså spridningen av ”europeiska” värden som t.ex. demokrati. Ett sätt att 

sprida detta på har vara att utvidga EU. EU:s medlemsantal har relativt snabbt växt från 6 

stater till att idag vara uppe i 27 stycken, men det kommer inte att stanna där. EU förhandlar i 

nuläget med ett antal stater och det är många andra som har uttryckt önskan om att få göra 

detsamma. En av de stater som EU i nuläget har startat förhandlingar med är Turkiet. Turkiet 

är unikt på så sätt att det har den längsta ansökningshistoriken i EU:s historia men det är också 

ett land som är aktuellt även idag.

EU och Turkiet började sin bana mot ett samarbete redan på 60-talet, detta 

genom bl.a. handelsavtal och införande av gemensamma politiska ramverk. Först 1987 

ansökte dock Turkiet om ett medlemskap. Det har sedan dess varit många turer fram och 

tillbaka men Turkiet har hela tiden kommit närmare ett eventuellt medlemskap i EU. År 2003 

fick Turkiet till slut status som kandidatland och under år 2005 påbörjades 

medlemskapsförhandlingarna. Turkiet som kandidatland har dock haft svårt att accepteras av 

EU:s medlemsstater.

De främsta orsakerna till Turkiets svårigheter med att bli medlemsstat har hittills 

varit att de inte har uppfyllt Köpenhamnskriterierna till fullo. Trots att Turkiet har gjort stora 

framgångar fortsätter dock den negativa synen på landet att hålla i sig bland EU:s 

medlemmar. Media har ständigt nya artiklar om Turkiets vara eller icke vara i EU, och många

företrädare för EU:s medlemsstater uttalar sig gärna i frågan. Det kan därför anses att EU 

börjar gå tillbaka mot det elitistiska projekt det en gång utmålades till. Forskningen om EU 

sker oftast ur ett ”top-down” perspektiv, att det är EU som styr medlemsstaterna. Frågan som 

kan ställas är därför om de verkligen vill samma sak? Problemet som ligger till grund för 

uppsatsen är därför det motstånd som Turkiet möter på dess väg mot ett medlemskap. 
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1.1 Syfte

Syftet med uppsatsen är att studera EU:s och dess medlemsstaters syn på Turkiets eventuella 

medlemskap.

1.2 Frågeställningar

1. Varför är många av EU:s medlemsstater negativa till ett turkiskt medlemskap?

2. Hur anser EU att Turkiet ligger till idag enligt de politiska och ekonomiska 

kriterierna?

1.3 Avgränsningar

Uppsatsen har fokus på två aktörer och dessa är EU och dess medlemsstater. När det hänvisas 

till EU avses det här officiella rapporter och uttalanden från dess institutioner. När det gäller 

EU:s medlemsstaters syn på ett eventuellt turkiskt medlemskap avses det här både 

regeringsföreträdare och befolkningen. För att kunna ger en med specifik bild av deras syn på 

Turkiet lyfts fyra medlemsstater fram. Två stater som är mer positivt inställda till ett turkiskt 

medlemskap (Polen och Sverige) och två som är mer negativa (Frankrike och Österrike). 

Dessa fyra länder har valts ut för att de har varit bland de mest drivande på området. Överlag 

är alla EU:s medlemsstater mer eller mindre negativa till ett turkiskt medlemskap, men genom 

att de två något mer positivt inställda staterna också är med i fokus ger detta en mer nyanserad 

bild av vad medlemsstaterna anser om ett turkiskt medlemskap. EU:s medlemsstater kommer 

att hänvisas till genom empiri, uttalanden i media av landsföreträdare och 

opinionsundersökningar bland befolkningarna.

EU utgår vid medlemsförhandlingar från de s.k. Köpenhamnskriterierna och 

dessa är uppdelade i tre (det politiska, det ekonomiska och det rättsliga kriteriet, se vidare 

avsnitt 2.3). I frågeställning 2 och i empirianalysen kommer dock endast de två första 

kriterierna (politiska/ekonomiska) att användas. Detta beror på att det är de två kriterierna

som främst borde kunna påverka till den negativa attityden då de berör olika ämnen som 

ligger människor nära, t.ex. arbete och mänskliga rättigheter. Det gör de därför mest 

intressanta för studien.

Förutsättningarna för att kunna diskutera Europa som en politisk arena är att 

göra en geografisk avgränsning. Det finns många blandade åsikter om detta. En allt mer 

vanlig beskrivning är att Europa innebär EU och dess medlemsstater, även om det självklart 
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kan diskuteras huruvida detta är en helt korrekt beskrivning.1 Uppsatsens fokus ligger dock på 

Europa och Europeisering som en enhet respektive process inom EU.

1.4 Tidigare forskning

Det finns en hel del tidigare forskning på respektive område EU, Turkiet, och landets

eventuella medlemskap. Den forskning som finns inriktar sig dock på endast en eller fler av de 

olika aspekter som finns med i denna uppsats (Turkiet, EU, Europeisering, identitet och ”top-

down”). Det finns alltså ingen direkt forskning på alla dessa aspekter tillsammans vilket 

gjorde detta till en intressant studie.

1.5 Disposition

Uppsatsen är systematisk. I kapitel ett under inledningen beskrivs en kort bakgrund till 

problemet som ska studeras och detta utmynnar i syfte, frågeställningar, avgränsning och

tidigare forskning. I kapitel två kommer den teoretiska bakgrund som är av relevans för 

studien. I kapitel tre kommer sedan en förklaring av det valda materialet och den metod som 

används för att genomföra studien. Efter detta kommer sedan kapitel fyra med en kort 

bakgrund och i kapitel fem är det en empirisk analys om det valda fallet. Till sist kommer 

kapitel sex med slutsatser, reflektion och analysmodell.

                                               
1 Olsen s. 926
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2. Teori

Begreppet Europeisering används som teoretiskt ramverk för uppsatsen. Europeisering är 

relevant som teori då syftet med uppsatsen inte är att testa en teori utan att använda en teori 

för att förklara. Europeisering handlar om den process som pågår just nu, vilket inkluderar 

EU:s utvidgning och att sprida ”europeiska” värden. Den handlar också om kollektiv identitet 

och en strävan efter gemensamma värden. Teorin används därför för att kunna ge en 

förklaring till varför Turkiet har stött på sådant motstånd från EU:s medlemsstater. 

Det finns två olika sorters perspektiv på Europeisering. Det ena är ”top-down”, 

att besluten kommer ovanifrån (EU) och om att dessa anpassas efter på nationell nivå 

(medlemsstater). Det andra är ”bottom-up”, om att förändringar på nationell nivå istället kan 

spåras tillbaka till högre nivå.2 Fokus i uppsatsen kommer att ligga på ”top-down”-

perspektivet.

Europeisering har utvecklats ur Europeisk integration vilket i grund och botten 

handlade om att skapa stabilitet i Europa efter Andra Världskrigets slut. På grund av den 

spända relationen mellan Frankrike och Västtyskland, var integrationen ett sätt att förhindra 

ännu ett krig. Syftet med integrationen var både politiskt och ekonomiskt. Väldigt kortfattat 

kan det sägas att integrationen ledde till ökad politisk makt och en större ekonomisk marknad

för de involverade staterna.3 Efterhand som omvärlden har förändrats med ökad globalisering 

och liknande har även integrationens syfte förändrats, från fokus på att bevara freden till att 

istället en gränsöverskridande spridning av värden.4

Europeisering har historiskt sett varit en process som har förklarat spridningen 

av en händelse eller utveckling som ansetts varit europeiskt utanför Europa som kontinent. 

Några exempel på är industrialisering, kultur och språk.5 Idag ses det snarare som en process 

inom kontinenten, eller till och med inom EU. Bache och George är också inne på detta och 

menar att forskarna inom Europeisering idag kan enligt sägas vara indelade i två grupper: de 

som anser att Europeisering är en process inom EU och de som ser det som en process utanför

EU (på kontinenten som stort). I denna uppsats ska det fokuseras på forskning som anser att 

det är en process inom EU. Process inom EU innebär därmed relationen mellan EU och dess 

medlems- och kandidatstater. Begreppet Europeisering har inte en bestämd betydelse.6

                                               
2 Radaelli s. 4
3 Swiecicki s. 3-5 
4 Olsen s. 926
5 Olsen s. 937
6 Bache & George s. 58-60
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För att utveckla resonemanget kring hur Europeisering kan användas ska det nedan fördjupas i 

Johan P. Olsens syn på Europeisering.

2.1 Europeisering

Johan P. Olsen har skrivit om Europeisering i artikeln The Many Faces of Europeanization,

och han skriver där om att texten inte handlar om att förstå vad Europeisering är utan om hur

det kan användas för att förstå den europeiska statsbildningen som är under uppbyggnad. 

Europeisering handlar om förändringar inom fler områden, och det är en process som sker 

både inom ett land och i landets relation med andra länder.7

Olsen skriver om hur förändringarna ska förstås inom Europa (EU) som det ser 

ut idag, och hur olika områden skiljer sig åt inom förändringsprocesserna. Det handlar om 

relationen mellan den Europeiska nivån och den nationella. Han tar upp det för uppsatsen 

relevanta exemplet EU:s utvidgning. Den process som sker där handlar om ”rule application”, 

alltså att regler sätts upp och sedan efterlevs vilket är och har varit fallet med EU:s medlems-

respektive kandidatländer, EU har där de s.k. Köpenhamnskriterierna (se vidare avsnitt 2.3) 

som kandidatländerna måste uppfylla för att kunna uppnå ett medlemskap. Olsen pekar på de 

strukturella faktorer som påverkar varför Europeiseringsprocessen ser ut som den gör, det han 

menar är t.ex. hur befintliga institutioner ser ut och att stabila sådana är en viktig del av 

politiken. Olsen tar även upp identitet som han menar är en viktig del av politiken, att aktörer 

söker sig till gemensamma faktorer (se vidare om identitet i avsnitt 2.2). Stora förändringar 

inom dessa områden (institutioner och identitet) beror oftast på hur omvärlden ser ut. 

Europeisk integration startade efter ett stort krig och Europeiseringen idag kan förklaras av

den globaliseringsprocess som pågår. Oavsett vad som sker så handlar det om en 

förändringsprocess eller en vilja att förändra, främst inom maktområdet. Just makt är 

väsentligt i frågan om Europeisering då den förflyttas mellan olika nivåer, även från nationell 

nivå till EU-nivå.8

Att medlemsstater accepterar nya medlemmar handlar enligt Olsen om att följa 

regler, regler som uppkommer ur ett gemensamt identitetsperspektiv och som även medför 

krav. I EU:s fall utgår det t.ex. från Köpenhamnskriterierna. Uppfylls kraven blir landet 

medlem – uppfylls inte kraven blir landet inte medlem. Det finns specifika regler för en 

specifik situation, men i situationer som inte är lika enkelspåriga finns det bakomliggande 

                                               
7 Olsen s. 923-924
8 Olsen s. 925-926
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faktorer, som t.ex. förhandling där den gemensamma identiteten spelar stor roll för utgången.

Utvidgningen sker enligt Olsen utan någon beräkning av för- och nackdelar för kandidatlandet

respektive EU. Samtidigt förhandlar de båda med tanke på sitt eget bästa inom diverse 

områden, som t.ex. säkerhetspolitik.9

Europeisering handlar om att på en EU-nivå utveckla gemensamma 

institutioner, identiteter och policys. Olsen tar upp två faktorer som påverkar hur ett land 

implementerar de förändringar som sker under utvidgningen. Den första är att länder påverkas 

olika beroende på hur utvecklade deras institutioner är. Det är även mer sannolikt att ett land 

lyckas med implementeringen om t.ex. de styrande har varit delaktiga i framtagandet. Det 

andra är Europeiska länders olika nationella förutsättningar, som institutionella skillnader och 

historia. Vissa vill behålla de nationella egenheterna medan andra vill följa med i 

utvecklingen som andra länder har gjort.10

Europeisering har hittills inte lett till någon förvandling på nationell nivå så att 

nationella system är lika i olika länder. Olsen menar att Europeisk utveckling har setts som 

något för att skapa lika förutsättningar men det som visat sig hittills är att alla länder agerar 

och anpassar sig olika på grund av sina nationella preferenser. Europeisering förändrar 

politiken både inrikes och utrikes. Men samtidigt har det skett en förändring på den nationella 

nivån. Nationalistiska tendenser har börjat synas och enligt Olsen kan detta vara ett tecken på 

en motreaktion mot Europeisering. Dock finns det för få studier av hur Europeisering 

påverkar den inhemska opinionen för att kunna säga något säkert.11

Hur utvecklingen av nationella institutioner mot Europeisk nivå blir beror helt 

på trycket från EU och på det specifika landets vilja att reformera. Allt ska tolkas genom 

nationell preferens, politik och identitet. Att vara del av Europa och EU är ett sätt för många 

stater att få en bättre maktposition i världen. Att EU ska vara en helhet är viktigt också för EU 

självt då det ger en mer specifik politisk position. Det ger en ökad chans för politisk handling 

och även en ökad känsla av tillhörighet.12

                                               
9 Olsen s. 927-928
10 Olsen s. 933-934
11 Olsen s. 935-936
12 Olsen s. 940
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2.2 Identitet ur ett europeiskt perspektiv

När det kommer till en kollektiv identitet är detta en viktig aspekt av Europeiseringsprocessen

då den handlar om att sprida gemensamma värden. Thomas Risse sammanfattar vikten av 

kollektiv identitet på följande vis: 

”An effectively functioning polity requires that its members attach legitimacy to it. Political 

systems need the diffuse support of their members in order to be able to carry out and 

implement authoritative decisions that might otherwise meet resistance.”13

Idén om ett europeiskt medborgarskap i samband med medlemskap i EU (dåvarande EG) kom 

att leda in på diskussionen om en europeisk identitet. Som tidigare nämnts har identitet visat 

sig vara viktigt i forskningen om Europa då identitet inte bara kan anses vara en nationell 

fråga, det sprids utanför gränser.14

Människor är ofta mest bundna till sin nationella identitet men uppkomsten och 

utvecklingen av EU har hjälpt till att skapa även en europeisk identitet. Däremot bör det

påpekas att detta inte på något sätt betyder att européer skulle behöva överge den nationella

identiteten för den europeiska. De två kan snarare komplettera varandra, även om den 

nationella oftast kommer först. Europa har mycket gemensam historia osv. men det är 

fortfarande många skillnader, inte bara mellan länder utan också inom dem (språk, religion, 

minoriteter, kultur m.m.).15 Det är svårt att enas som en, och detta riskerar att bli svårare desto 

större EU:s utvidgning blir. Det ska däremot påpekas att det inte är EU:s syfte att skapa en

specifik europeisk identitet, utan snarare att öka medlemsstaternas känsla av att tillhöra 

Europa. Det sker t.ex. genom att EU har symboler som ska visa på det gemensamma; den

mest uppenbara symbolen är EU-flaggan. En europeisk identitet inte kan fungera om inte 

invånarna har överseende för andra kulturer16 men tanken om en europeisk identitet är mer en 

process som har skapats uppifrån från EU (”Top-down”) än en vilja av folket, och denna 

skillnad mellan de styrande och folket kan därför anses vara den största anledningen till att en 

europeisk identitet inte skulle vara möjlig.17 Inom identitetsforskning förekommer ofta

diskussioner om ”oss” och ”de andra”. Panebianco utvecklar detta genom att påpeka att 

                                               
13 Risse s. 198
14 Wilson & Donnan s. 12-13
15 Panebianco s. 29
16 Panebianco s. 31-33 
17 Hersom s. 43-44 
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identitetsskapandet bygger på hinder mellan oss och de utomstående (andra), alltså EU-stater 

och icke EU-stater.18

Barrie Wharton menar att för att en gemensam identitet ska kunna existera eller 

fungera så behövs det ofta ett hot utifrån, och de senaste åren så kan muslimerna sägas ha 

kommit att bli det hotet för européerna. Detta beror inte bara på terroristhandlingar utan också

på grund av det överlag ökade antalet muslimer i Europa och därmed deras ökade inflytande i 

samhället gällande vardagliga frågor och politik.19 Något som har uttalats som ”de andra” är 

Orienten. När det pratas om Orienten som ”de andra” bygger fördomarna där oftast på 

främlingsfientlighet.20 Även Wharton nämner ”de andra” - här i form av muslimer. Turkiet 

skulle vid ett medlemskap vara det enda muslimska landet i EU. Historiskt sett har kristna och 

muslimer haft ett förhållande baserat på misstro och konflikter, och det är delvis detta som har 

format Europa till hur det ser ur idag gränsmässigt.21 Europa har sedan flera hundra år tillbaka 

ansett sig vara överlägset andra civilisationer och redan här kommer man tillbaka till ”oss” 

och ”de andra”. För att ge ett historiskt tidigt exempel på detta kan det ses på kolonialismen;

européer ansåg sig på den afrikanska kontinenten ha rätt till det land de hittade oavsett vem 

som bodde där, så till vida att det inte var en ”civiliserad man”, och detta visar hur västvärlden 

länge sett sig självt.22

2.3 Köpenhamnskriterierna

Precis som för alla andra kandidatländer23 så har EU formella krav som de ställer på Turkiet 

innan och under medlemsförhandlingarna. Detta är för att underlätta landets anpassning till 

EU men också till det som kan anses vara ”europeiska” värderingar med bl.a. demokrati och 

grundläggande rättigheter.

Kraven som ställs på ett kandidatland delas in i tre anslutningskriterier. Det 

politiska kriteriet vilket bl.a. innebär att landets institutioner ska garantera dess medborgare 

demokrati, rättssäkerhet, skydd för minoriteter och mänskliga rättigheter. Det ekonomiska 

kriteriet innebär bl.a. att landet har en stabil marknadsekonomi och att det kan klara av 

marknad och konkurrens inom EU. Det rättsliga kriteriet innebär att landet ska kunna anta 

                                               
18 Panebianco s. 33
19 Wharton s. 137
20 Stråth s. 410
21 Wharton s. 137 
22 Stråth s. 406- 410
23 Innebär ett land som efter ansökan om medlemskap fått kandidatstatus av Europeiska Rådet (efter yttrande av 
Europeiska Kommissionen). Detta innebär inte ett automatiskt medlemskap utan landet i fråga måste först 
uppfylla de s.k. anslutningskriterierna (Köpenhamnskriterierna).
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och tillämpa EU:s samlade regelverk (det s.k. Acquis Communitaire), och dessutom uppnå 

målen för den monetära unionen, EMU.

Det politiska kriteriet ska ha uppfyllts för att EU ska starta 

anslutningsförhandlingarna med staten, men huruvida anslutningsförhandlingarna startar

påverkas samtidigt av statens individuella förutsättningar. T.ex. så har Turkiet inte helt 

uppfyllt det politiska kriteriet, men ändå tillräckligt för att EU skulle välja att starta 

medlemsförhandlingar med landet. Det är dock av väsentlig vikt att alla kriterierna blir 

uppfyllda för att staten ska kunna integreras i EU på bästa sätt.24

2.4 Analysmodell

I kapitel fyra kommer en modell baserad på aktör och syn på medlemskap att fyllas i under 

slutkapitlet. Detta kommer att ge en överblick på vad aktörerna anser vara de främsta 

orsakerna till varför Turkiet har sådana svårigheter med att bli medlem i EU. De aspekter som 

fylls i kommer att utgå ifrån teorin ovan och från empiri- och analyskapitlet. Formell syn 

innebär EU:s offentliga och informell syn innebär medlemsstaterna. Som nämns i avsnitt 1.3 

ses medlemsstaterna som en aktör och är överlag negativa till ett turkiskt medlemskap men 

som syns nedan så har medlemsstaterna här delats upp i två grupper, negativa och positiva. 

Detta har gjorts för att belysa de olika aspekter som ändå finns i frågan.

Aktör

Syn på medlemskap
EU

EU:s medlemsstater
Positiva

EU:s medlemsstater
Negativa

Formell

Informell

                                               
24 Europeiska Unionen
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3. Metod och material

Uppsatsen är en fallstudie, och det är ett fall av EU:s utvidgning. Fallet i fråga är Turkiet och 

det som studeras är de problem som landet möter inför ett eventuellt EU-medlemskap.

Istället för att dela upp empiri och analys i två olika kapitel så kommer dessa 

delar att slås ihop i kapitel i fem. Detta görs för att få en mer sammanhängande uppsats och 

därmed en tydligare röd tråd. Analysmodellen i avsnitt 2.4 kommer sedan utifrån teorin och

empiri- och analysdelen att fyllas i under kapitel sex, slutsats.

3.1 Metod

Den metod som används i uppsatsen är en kvalitativ textanalys i form av en litteraturstudie då 

det är fler akademiska källor som har använts än primärkällor (t.ex. rapporter från EU och 

medlemsstaterna). Materialet har lästs i sin helhet och även styckvis för att få en bredd på 

texten och att därmed få fram det relevanta innehållet som används i uppsatsens teori- och 

empirikapitel.25 I några böcker har det valts ut kapitel som är mer relevanta för studien istället 

för att läsa boken i sin helhet, vilka böcker detta gäller går att läsa i källhänvisningen sist i 

uppsatsen. För att få fram det jag behöver för att svara på mina frågeställningar har jag utgått 

ifrån min analysmodell i avsnitt 2.4 när materialet har gåtts igenom. 

3.2 Material

Det är ett relativt snävt urval av material som använts då en kvalitativ textanalys 

(litteraturstudie) är en intensiv metod.26 Det finns mycket material om Turkiet och EU, vilket 

har varit både negativt och positivt. Negativt på så sätt att det har varit tidskrävande att hitta 

det material som kan anses vara relevant, positivt på så sätt att det går att bekräfta uppgifter i 

andra källor. Materialet har jag fått fram genom att använda mig av både artiklar i 

statsvetenskapliga databaser och tryckta källor. 

Teorin, Europeisering, har jag valt att ha som en förklarande bakgrund.  Mesta 

delen av teorin utgår från artikeln The many faces of Europeanization av Johan P Olsen och 

även boken Politics in the European Union av Ian bache och Stephen George. Olsen skriver 

om Europeisering i relation till EU:s utvidgning vilket är relevant för uppsatsen, därför har jag 

                                               
25 Esaiasson m.fl. s. 233
26 Esaiasson m.fl s. 249 
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valt att främst använda mig av hans text om ämnet. Bache och George har en bra 

sammanfattning av Europeisering som teori inom EU och de används därför också i 

uppsatsen. Begreppet Europeisering operationaliseras genom att utgå från den ovan nämnda 

litteraturen. När det gäller den andra stora delen av teorin, identitet, har jag utgått ifrån flera 

källor. De baseras både på tanken om en europeisk identitet och om ”oss” och ”de andra”. 

Dessa områden går in rätt mycket i varandra och ingår även i material om Europeisering. 

Materialet har valts ut på liknande sätt som för Europeisering. 

De utvalda EU-medlemsstater vars syn på Turkiet studeras kommer att utforskas 

både genom tidigare forskning och genom opinionsundersökningar. Det empiriska materialet 

består av både litteratur och diverse artiklar och rapporter, det senare av vilket det mesta har 

hämtats från Internet. Från EU:s egen webbsida har det hämtats en del material, bland annat 

Europeiska kommissionens rapporter om Turkiet, den mesta informationen om 

Köpenhamnskriterierna, och opinionsundersökningarna från Eurobarometer.

3.2.1 Källkritik

Äktheten i materialet från EU eller annan litteratur har inte ansetts behöva ifrågasättas, då

uppgifterna oftast har kunnat kontrolleras i andra källor. Oberoendet kan det inte heller anses 

vara något problem med då uppgifterna även här ofta har gått att verifiera i andra källor, det är 

även offentliga handlingar som är relativt lätta att kontrollera. Nästan all fakta ligger nära i 

tiden och kan alltså därför inte anses bryta mot samtidigheten. Tendens påminner en del om 

oberoende men i likhet med oberoende kan det inte anses finnas någon större mängd av det i 

något av materialet.27

                                               
27 Esaiasson m.fl. s 317-323 
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4. Bakgrund

Turkiet och EU har som tidigare nämnts en lång gemensam historia och för att ge en bild av

hur utdragen deras medlemsförhandling har varit ges här en kort sammanfattning av de 

väsentligaste händelserna. Det kommer även en kort sammanfattning av hur EG/EU har 

uppfattats av européerna sedan starten vilket är relevant för att få en förståelse över varför det 

ser ut som det gör idag.

4.1 Turkiets medlemsförhandling fram till idag

Turkiet lämnade in en ansökan om ett associerat medlemskap. redan 1959 men först fyra år 

senare skrev landet och EU (dåvarande EG) under ett associeringsavtal, det s.k. Ankara-

avtalet. Detta avtal handlade om att förstärka handel och ekonomi aktörerna emellan och 

dessutom att genom tre faser upprätta en tullunion (avtalet behandlade även att arbetskraft 

skulle få röra sig fritt mellan länderna men detta har än idag inte kunnat uppfyllas). Avtalet 

kom att börja gälla året efter. 1987 ansökte Turkiet om medlemskap men Europeiska 

Kommissionen avslog landets förfrågan två år senare bl.a. på basis av statens ekonomiska och 

sociala problem.28

Genom beslut 1/95 i Associationsrådet (EG) slutfördes 1995 den sista fasen i 

tullunionen som skapades 1963. Tullunionen hjälpte även Turkiet att anpassa nationell 

lagstiftning efter EU:s då detta var ett krav för att unionen skulle kunna fungera. 

Europakommissionen antog 1998 förhandlingsstrategin ”European Strategy for Turkey” 

vilket bland annat innehöll förslag på hur landet skulle uppta det samlade regelverket 

(acquis), utöka tullunionen och ett större samarbete mellan Turkiet och EU. I sin rapport från 

samma år ansåg Kommissionen att Turkiet hade alla möjligheter att uppfylla 

Köpenhamnskriterierna men de kunde rapportera flera hinder varpå 

medlemskapsförhandlingen sköts upp ytterligare. 

Året efter rapporterade Kommissionen om att Turkiet nu hade fått status som 

kandidatland. Medlemskapsförhandlingarna skulle dock inte börja förrän Turkiet uppfyllt ett 

av Köpenhamnskriterierna, nämligen det politiska, men EU skulle fortsätta sitt arbete med att 

stödja Turkiet och uppmuntra fortsatta förändringar. Rapporterna från åren 2000-2004 visade 

att Turkiet fortfarande hade problem med att uppfylla det politiska kriteriet, främst på området 

                                               
28 EU-upplysningen 
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mänskliga rättigheter och skydd av minoriteter. Dock hade de gjort så pass stora framsteg att 

Kommissionen i sin rapport från 2004 ansåg att landet uppfyllde Köpenhamnskriterierna 

tillräckligt väl för att EU skulle kunna starta medlemskapsförhandlingar.29 EU startade 

medlemskapsförhandlingarna med Turkiet år 2005 och EU höll därmed fast vid de löften som 

tidigare gjort trots mycket negativ kritik från de egna medlemsstaterna.30

4.2 Européers syn på EU 

Intrycket av EG är ofta att det startades av politiker med elitistiska idéer, utan hänsyn till vad 

allmänheten ansåg. EG var till en början ett fredsprojekt som startade inom den då viktiga 

kol- och stålindustrin, och som sedan spred samarbetena vidare till andra politikområden (en 

s.k. ”spill-over”-effekt). 

Tidigare analyser av den europeiska integrationen visar på att allmänhetens 

opinion inte spelade någon roll i skapandet av EG. En stor del av den allmänna opinionen för 

”Europa” var ändå positiv och den ökade mellan 1940-talet fram till slutet av 1960-talet. EG 

ansågs vara en naturlig del av politiken och allmänheten var därför tolerant. Däremot 

minskade den positiva opinionen på europeisk integration när allmänheten insåg att personliga 

uppoffringar skulle vara en del av den. Panebianco gör en liknelse med fred; både fred och 

europeisk integration är önskvärda men när kostnaderna för att nå dit tas med i beräkningarna 

uppstår tvivel. Opinionen blev mer negativ under 1970-talet på grund av den ekonomiska 

krisen och även på grund av den första utvidgningen av EG.31

Från och med 1980-talet har EG och idag EU haft regelbundna 

opinionsundersökningar via EU:s egen Eurobarometer. Undersökningarna har utförts bland 

medlemsstaterna men även bland kandidatländer, och det som utmätts under denna tid är att 

allmänheten under 80- och 90-talet var mer positiva till EU. Efter denna period drabbades 

Europa av ekonomisk kris och arbetslösheten steg vilket påverkade inställningen till EU 

negativt. Efter Kalla kriget så var det även svårigheter med att ena Väst- och Östtyskland 

vilket var en viktig händelse för EU. Även de nya medlemsstaterna efter 1995 års utvidgning 

(Sverige, Österrike och Finland) påverkade opinionsundersökningarna då dessa länder var 

mer negativa till EU än vad tidigare medlemsstater hade varit. Medlemsstater och deras 

medborgares attityd mot fortsatt integration och utvidgning beror helt på vad de anser sig få ut 

                                               
29 Europeiska Unionen 2 
30 Hughes s. 67
31 Panebianco s. 23-24
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av medlemskapet. Inte helt oväntat så har tillgången till arbete visat sig ha stor betydelse i 

tidigare undersökningar. 

Huruvida europeisk integration ska vara framgångsrik beror mestadels på hur 

situationen i omvärlden ser ut. Med detta avses gränsöverskridande händelser som t.ex. 

miljökatastrofer och brottslighet. Detta ger en negativ effekt på européerna vilket i sin tur 

påverkar hur de ser på integrationen och därmed också på utvidgningen av EU. Den negativa 

synen på utvidgningen riskerar då i värsta fall att leda till nationalism och främlingsfientlighet 

om politiker eller olika grupper utnyttjar detta.32

                                               
32 Panebianco s. 24-28
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5. EU och Turkiet – en empirisk analys

Detta kapitel använder för uppsatsen relevant empiri och analyserar denna. Detta sker genom 

att utgå ifrån frågeställningarna i kapitel ett och teoridelarna i kapitel två.

5.1 Diskussionen om Turkiets eventuella medlemskap

Trots att Europarådet redan hade tagit flera avgörande beslut angående Turkiet och 

medlemskapsförhandlingarna var det fortfarande stora tveksamheter bland EU:s 

medlemsstater huruvida Turkiet skulle vara en tillgång eller en belastning. Alla dåvarande 25 

medlemsstater var eniga om att EU skulle inleda förhandlingar men politiker hemma i 

medlemsstaterna har trots det varit fortsatt tveksamma till Turkiet.33

Vissa experter anser att Turkiet ska tas bort helt ur förhandlingarna, att unionen 

är viktigare än landet och att frågan riskerar splittra EU. Andra experter menar att 

utvidgningen inte kan stoppas för att problemen inte beror på Turkiet utan på att det ”gamla” 

EU är trögt. En annan tanke är att befolkningen i EU:s medlemsstater bara får 

skrämselpropaganda om utvidgningen och därför är fortsatt negativa.34

Cypernfrågan35 har varit väsentlig för att anslutningsförhandlingarna över huvud 

taget ska bli av och har därför också varit ett omdebatterat ämne. Turkiet har gjort stora 

framsteg när det gäller Cypern, speciellt med anledning av den folkomröstning som hölls på 

Cypern år 2004. FN hade kommit fram till en plan för konflikten, den s.k. Annan-planen36. 

Turkcyprioterna röstade ja men Grekcyprioterna röstade nej. Detta vann Turkiet mycket på i 

förhandlingarna.37 När det kommer till EU:s syn går dock Cypern-konflikten under det 

politiska kriteriet och enligt Europeiska Kommissionens rapport år 2008 är det fortfarande 

mycket problem kring frågan. Turkiet har gjort framsteg inom Cypern-frågan men fortsätter 

samtidigt vägra erkänna Cypern som en republik och har även hindrat Cyperns medverkan i 

internationella organisationer. Det är på grund av Cypern-konflikten fortfarande en känslig 

                                               
33 Hughes s. 18
34 Swiecicki s. 20
35 Turkiet har vägrat erkänna Cypern som stat och då landet är medlem i EU är detta ett stort problem. Att 
erkänna alla medlemsstater är ett måste för ansökarlandet i förhandlingarna med EU.
36 FN:s förslag till att ena Republiken Cypern, döpt efter dåvarande Generalsekreteraren Kofi Annan som hade 
en stor delaktighet i framläggandet.
37 Dunér s. 7
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situation mellan Turkiet och Grekland men Turkiet har ett bra samarbete med andra gränsande 

EU-länder.38

Turkiet ses i de flesta diskussioner i stort sett som en belastning, väldigt sällan 

som en tillgång. Till skillnad från andra staters medlemsförhandlingar har Turkiet inte haft en 

redan befintlig medlemsstat som har pratat för landet, ingen som aktivt har förespråkat ett 

turkiskt medlemskap vilket de flesta andra kandidatstater har haft. Däremot har Turkiet haft 

stort stöd av USA som gärna ser Turkiet som medlemmar i EU inom en snar framtid. Detta 

kan dock anses ha stjälpt mer än vad det har hjälpt Turkiet då medlemsstaterna snarare har

blivit irriterade på att USA lägger sig i diskussionen. Något som däremot talar för Turkiet är 

att medlemsstaterna på senare år har insett Turkiets potential som handelspartner och detta 

tilltalar staternas egenintressen.39

EU valde trots medlemsstaternas tveksamhet att inleda förhandlingar med Turkiet vilket är en 

övertygande faktor i huruvida Turkiets medlemskap handlar om ett beslut ”top-down”; EU 

har fattat ett beslut som inte har fått fäste bland medlemsstaterna och därför egentligen inte 

kan anses legitimt (se Risses citat i avsnitt 2.2). Visserligen är det staternas representanter i 

EU som har kommit överens om att starta förhandlingar men dessa har uppenbarligen inte fått 

med sig något vidare stöd från politikerna hemma, vilket borde anses vara en viktig del om 

utvidgningen ska accepteras och kunna fungera.

Cypernfrågan har som sagt varit en stor del i problematiken kring Turkiets 

medlemskap. Men att Turkiet tog ett stort steg mot en lösning (Annan-planen) innebar att det

visade en vilja till att lösa den konflikt som Cypern-frågan är och troligtvis kommer att vara 

ett bra tag framöver. Det visade att det vill bli medlem och trots allt är villig att göra 

eftergifter för att uppnå det. Just viljan att förändras är något som Olsen tar upp, och det är av 

väsentlig vikt för Turkiet att det visar just detta under medlemsförhandlingarna.

Diskussionerna kring Turkiet fokuserar oftast kring det negativa, men något som 

bör ses som en tillgång för Turkiet självt och för medlemsstaterna är den förbättrade 

ekonomin i landet. Det innebär investeringsmöjligheter som båda parter med största 

sannolikhet skulle tjäna på, större marknad och fler arbetsmöjligheter skulle göra Turkiet mer 

attraktivt som ekonomi. Det skulle i sin tur kunna göra medlemsstaterna mer positivt inställda 

så ekonomi ofta har en stor roll när det kommer till utvidgningen.

                                               
38 Europeiska Kommissionen s. 28-29
39 Dunér s. 9-14
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Nedan följer ett urval av de områden som ofta varit ämne för diskussion när det gäller Turkiet 

och dess eventuella medlemskap.

5.1.1 Religion, kultur och mänskliga rättigheter

Turkiet är en sekulär stat men anses samtidigt vara den mest religiösa. Religionen är relativt 

hårt kontrollerad av staten jämfört med europeiska länder. Islamiska symboler är förbjudna i 

bl.a. skolor och parlamentet.40 Religionen är något som ofta dyker upp i debatten om Turkiet 

och det är även ämnet för debatter i landet. Ofta handlar det om att de radikala islamiska 

grupperna i landet inte ska få mer makt. Den turkiska regeringen menar att detta ska ske 

genom fortsatta reformer via EU medan nationalisterna (”Kemalister”41) menar att det enda 

sättet att hålla bort islamisterna från makten är genom att fortsätta det stränga sekulära 

synsättet.42 EU har anklagats för att vara en kristen enhet och ett turkiskt medlemskap skulle 

kunna hjälpa EU att få bort stämpeln av att vara en Union för kristna stater. Det skulle också

påvisa det faktum att EU faktiskt ska vara sekulär och att religionen därför inte spelar någon 

roll för medlemskapet.43 Trots detta talas det ibland om att EU och Europa skulle ha något av 

en gemensam kristen grund och att religionen därför skulle vara en stor anledning till 

européernas skepticism mot Turkiet.44

När det gäller mänskliga rättigheter har det enligt Europeiska Kommissionens 

rapport har gjorts framsteg inom de flesta områden men det finns också stora brister. Turkiet 

har fortfarande inte ratificerat FN:s konvention mot tortyr, och inte heller viktiga 

tilläggsprotokoll för EU:s konvention om mänskliga rättigheter. Antalet anmälningar till 

Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter (ECtHR) har ökat och majoriteten av dem 

berör bl.a. chansen till en rättvis rättegång. Institutionerna för mänskliga rättigheter är inte 

autonoma och de har också en bristande ekonomi. Arbetet för att öka de civila och politiska 

rättigheterna har gått framåt och utredningarna av anmälningar här har ökat. Däremot har 

väldigt lite gjorts för att förhindra t.ex. tortyr och rapporter om att detta fortfarande sker är 

vanliga. Turkiet har också gjort vissa framsteg när det gäller yttrandefrihet, ändrat i 

                                               
40 Hughes s. 36
41 Uppkallade efter Mustafa Kemal, också kallad Atatürk, som skapade det Turkiet som finns idag. Grundidén är 
en nationalistisk sekulär stat.
42 Hughes s. 42
43 Ibid. s. 117
44 Swiecicki s. 8-9
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lagstiftningen på området men det är inga större ändringar som har gjorts i praktiken.45

Föreningsrättigheter har också förbättrats men inte heller här tillräckligt. T.ex. avslogs utan 

något stöd i lagen en ansökan om att starta ett Turkiskt-Armeniskt handelssamarbete.46

Det har gjorts många ansträngningar och förbättringar angående kvinnors, barns 

och minoriteters rättigheter men det behövs göras mycket mer då det fortfarande finns stora 

problem. Hedersmord, våld och arrangerade äktenskap är vanligt förekommande. Antalet barn 

som går i skolan har ökat men även här finns det brister då det fortfarande är många som 

hoppar av. Det har skett förbättringar för barn under 18 år och deras juridiska status.47 Det 

finns också mycket kvar att arbeta med då det gäller minoriteter och kulturella rättigheter men 

Romernas och Kurdernas situation har förbättrats något.48

En orsak till att just religionen har varit ett omdebatterat ämne bland EU-länderna kan kopplas 

tillbaka historiskt med en gammal rädsla för ”det okända”. Identitetsfaktorn i teoriavsnittet 

menar att det finns en känsla av ”oss” och ”de andra” och det kan appliceras på relationen 

mellan öst och väst, muslimer och kristna. Som också nämns i teoriavsnittet så har kristna och 

muslimer historiskt sett varit misstänksamma mot varandra. Med terrorattackerna, bl.a. 11 

september 2001, har detta igen påverkat synen på islam och rädslan för ”det okända” ökade 

därför på nytt. Resultatet har därmed blivit en ökad främlingsfientlighet och islamofobi i 

västvärlden. Detta har troligtvis i sin tur påverkat Turkiets chanser då det skulle bli det enda 

muslimska landet i EU om det blev medlem. EU menade att Turkiet inte fullt hade uppfyllt 

det politiska kriteriet men att landet hade gjort tillräckliga framsteg för att 

medlemskapsförhandlingarna ändå kunde startas. Troligtvis är det här som problemet ligger. 

Som nämns i teoriavsnittet så handlar utvidgningen om ”rule application”, att regler sätts upp 

och efterföljs. Om inte EU hade frångått detta, och gjort klart att Turkiet inte blir medlem 

innan det helt uppfyller kriteriet, hade situationen kunnat se annorlunda ut. EU:s legitimitet 

minskar om den inte följer sina egna riktlinjer vilket leder in på identitetsfaktorn, då 

legitimitet är en viktig aspekt för att kunna skapa och behålla det gemensamma. Finns det 

ingen legitimitet finns det inte heller någon större chans för de gemensamma besluten att få 

genomslag. 

                                               
45 Europeiska Kommissionen s. 11-15
46 Europeiska Kommissionen s. 17
47 Europeiska Kommissionen s. 19-22
48 Europeiska Kommissionen s. 24-26
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5.1.2 Militären

Militärens inflytande har även det varit av stor relevans i diskussioner kring Turkiet. Militären 

har fortfarande stort inflytande i Turkiet och dess styre och medborgarna har enligt 

undersökningar högt förtroende för den.49 Militären är den institution som förlorar mest makt 

på de reformer som genomförs pga. EU, och det har funnits en oro för att militären inte ska se 

på detta med blida ögon. Militären överlag fortsätter trots allt att stödja EU och dess reformer,

och många anser därför att militären kommer att fortsätta få minskad makt utan att protestera 

allt för mycket. Detta beror troligtvis på om reformarbetet fortsätter att flyta på framåt.

Militären bör fortfarande känna sig delaktiga (dock som yrke, inte inom politiken), annars 

riskerar deras vänliga inställning mot EU att vända. Ett sätt att få militären delaktig på samma 

nivå som i andra EU-länder är att hänvisa till vikten av militärens roll i ökade internationella 

samarbeten gällande t.ex. gränsöverskridande brottslighet och terrorism.50

Som Olsen nämner så är stabila institutioner är ett viktigt element för att ett land ska kunna 

anpassa sig på bästa sätt efter de förändringar som sker, och militärens fortfarande relativt 

stora inflytande kan anses ha en negativ påverkan på landets chanser att anpassa sig. Det som 

skulle kunna förändra detta är situationen i Mellanöstern. Turkiet och dess militär skulle 

kunna komma att spela en väldigt viktig roll, och genom att argumentera för militärens viktiga 

roll i regionen kan de fortfarande känna sig delaktiga inom det politiska spelet. Därmed 

riskerar regeringen inte att förlora makt genom kupper eller liknande som har förekommit i 

Turkiet historiskt sett.

5.1.3 Ekonomiska aspekter

Ett av Köpenhamnskriterierna handlar om ekonomi och om att kandidatlandet måste kunna 

anpassa sig efter EU:s ekonomiska politik. Turkiet hade en ekonomisk kris runt 2001 men tog 

sig ur den bra vilket visar på den effekt EU:s kriterier har haft på landet. Ekonomin har även 

fortsatt att växa efter dess och framtiden ser ljus ut för landet på den fronten.51 Turkiets 

ekonomi är dock fortsatt liten jämfört med EU:s medlemsstater vilket skulle kunna ge landet 

problem vid eventuella ekonomiska förhandlingar.52

                                               
49 Dunér s. 4
50 Hughes s. 56-57
51 Hughes s. 58
52 Hughes. s. 101
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En rädsla som EU:s medlemsstater har är att Turkiets stora befolkning ska skapa 

en kraftig arbetsinvandring och lönedumpning om de skulle bli medlemmar. Samma 

tankegångar gällde också vid utvidgningen 2004. Då införde alla medlemsstater utom Sverige, 

Irland och Storbritannien regler för invandrande arbetskraft. Men utvidgningen 2004 skapade 

inte någon större förändring i invandringen eller förde med sig lönedumpningar utan var 

snarare en tillgång. Det fanns även en rädsla för att medborgare från de nya staterna skulle 

komma till väst för att få bidrag, men inte heller detta fanns det några belägg för.53 Skillnaden 

här är dock Turkiets befolkningsmängd jämfört med utvidgningen 2004. Med den 

befolkningsökning som Turkiet har idag räknar forskare med att landets befolkning har gått 

förbi Tysklands i storlek inom ett antal år (Tyskland är för närvarande EU:s största 

medlemsstat). Turkiet är större än vad alla tio medlemsstater vid utvidgningen 2004 var 

tillsammans. Detta har fått många att fundera på Turkiets inflytande i EU. Det har i sin tur lett 

till att det har kommit upp förslag på att endast erbjuda Turkiet ett slags partnerskap, där 

landet inte har lika mycket inflytande som under ett medlemskap, t.ex. att de inte kan lägga in 

veto.54 Turkiets storlek skulle sannolikt påverka EU, men samtidigt hade t.ex. Tyskland inte 

några större problem att integreras i EU trots sin storlek och det finns därför stora möjligheter 

för Turkiet att gå samma väg.55

EU:s syn på Turkiets ekonomiska situation enligt det ekonomiska kriteriet ser 

lite ljusare ut. I Kommissionens senaste rapport från 2008 anser den att Turkiet har anpassat 

sig bra efter de ekonomiska kraven. Landet fortsätter sina reformer för att uppfylla de kriterier 

som gäller för det ekonomiska området.56 Ekonomin är stabil och den globala finanskrisen har 

hittills inte påverkat de turkiska bankerna till någon större del. Arbetsmarknaden är relativt 

stabil, arbetslösheten ligger på kring 10 %. Kvinnor är fortsatt underrepresenterade på 

arbetsmarknaden, men det görs dock ansträngningar för att detta ska ändras. Turkiets handel 

med stater i och utanför EU har ökat, och investeringar av europeiska företag i landet har 

också de ökat.57

Turkiet anses enligt EU i stort sett uppfylla det ekonomiska kriteriet men trots detta påpekas 

ofta landets ekonomiska svaghet i relation till EU:s medlemsstater. Tyskland hade trots sin 

befolkningsmängd inga större problem med integrationen i EU, men faktum kvarstår att 

                                               
53 Swiecicki s. 28
54 Swiecicki s. 18
55 Hughes s. 98
56 Europeiska Kommissionen s. 29
57 Europeiska Kommissionen s. 31-36
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Turkiet faktiskt har en svagare ekonomi. Att det skulle vara det största hindret är dock inte 

särskilt troligt. De flesta nya medlemsstater har fått en förbättrad ekonomi sedan inträdet i 

unionen och det är inget som säger att detsamma inte skulle kunna gälla för Turkiet. Landet 

har dessutom redan gjort stora framsteg genom reformer i samband med anslutningsstrategin.

Igen så kan detta relateras till den kollektiva identiteten, och ”oss” och ”de andra”. 

Medlemsstaterna bygger upp ett hinder (i detta fall t.ex. arbetskraftsregleringar) mot ”de 

andra” på grund av en rädsla för det okända. 

5.1.4 Geografi

Turkiets geografiska läge kan vara både positivt och negativt. Turkiet anses av många för det 

första vara ett asiatiskt land, inte ett europeiskt.58 Landet gränsar till stater som Syrien, Iran 

och Irak vilket gör det väldigt strategiskt från ett säkerhetspolitiskt håll. De som ser det 

geografiska läget som en tillgång menar också att kan EU hjälpa Turkiet till att bli en stabil 

demokrati så kan detta spridas vidare till de avgränsande länderna. Detta är dock även en 

negativ aspekt för andra. De som ser läget som en nackdel menar att EU kan riskera att dras in 

i oroligheter i Mellanöstern de annars hade kunnat hålla sig utanför. En annan aspekt av 

geografiska läget är att Turkiet kan utnyttjas för asylsökande, smuggling av människor och 

droger, och även som en ingång för terrorister som vill ta sig till Europa.59 En mer positiv 

effekt skulle dock vara att Turkiet kan agera ”brygga” mellan EU och Mellanöstern då EU än 

så länge inte har någon särskild utrikespolitisk relation med detta område. Turkiet självt är 

däremot inte lika positiva till detta då de inte vill ta på sig det stora ansvaret som det skulle 

betyda.60

Även här ser man kopplingen till identitetsfaktorn och rädslan för ”det okända”. Om Turkiet 

blir medlemmar flyttas Europas gränser närmare Mellanöstern och ”de andra”, men skulle 

medlemsstaterna se på Turkiets geografiska läge som en tillgång snarare än en nackdel skulle 

det istället kunna ge många fördelar. Att EU skulle distansera sig än mer från Turkiet och 

länderna österut är troligtvis inget som unionen skulle tjäna på i längden. Risken finns att 

Turkiet i så fall vänder sig åt annat håll och klyftan mellan väst och öst, ”oss” och ”de andra”, 

blir än större. EU riskerar då att utvecklas än mer till det elitistiska projekt som den redan nu 

anklagas för, och dess ekonomiska men även politiska framgång i världen riskerar att minska.

                                               
58 Dunér s. 10-11
59 Hughes s. 102-108
60 Hughes. s. 111
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5.2 EU:s medlemsstaters inställning till ett turkiskt medlemskap

För att ge en mer specifik bild av hur medlemsstater och deras medborgare ser på ett turkiskt 

medlemskap kommer nedan en kortare sammanfattning av de fyra utvalda staterna Frankrike, 

Österrike, Sverige och Polen.

Frankrike är ingen nykomling då det handlar om att inte acceptera stater som vill

bli medlemmar i EU. På 1960-talet var Frankrike under ledning av president Charles de 

Gaulle så emot att Storbritannien skulle bli medlem av dåvarande EG att de helt enkelt 

förhindrade att detta hände. Inte förrän de Gaulle avgick kunde Storbritannien ansöka om 

medlemskap igen, denna gång med en mer lyckosam utgång.61 Fransmännens attityd mot 

Turkiet är inte särskilt mycket bättre, 71 % är emot ett medlemskap och 19 % är för. Däremot 

anser sig 35 % vara för om Turkiet uppfyllde alla anslutningskriterier, men det är fortfarande 

en relativt låg siffra.62

Frankrikes nuvarande president, Nicolas Sarkozy, har uttalat sig om Turkiet och 

även EU:s utvidgning överlag vid många tillfällen. Bland annat anser han att så länge som EU 

använder sig av Nice-fördraget (som är anpassat efter 27 medlemsstater) så kan EU inte ta in 

fler medlemmar. Denna åsikt har även fått medhåll från Tysklands förbundskansler Angela 

Merkel.63 Frankrike ville också genomföra en folkomröstning angående Turkiets medlemskap 

men detta avslogs i franska senaten eftersom en folkomröstning skulle riskera att skada 

relationerna med Turkiet.64

För att EU ska kunna ta in fler medlemmar behövs det genomföras förändringar 

av det nuvarande fördraget. Där skulle en ny konstitution innebära stora förändringar men när 

fransmännen skulle genomföra en folkomröstning om denna blev det ett nej. Det var även en 

av de franska ministrarna som hamnade i blåsväder genom att uttrycka sig om att EU:s 

utvidgning hade skadat Frankrike. Detta försökte man senare måla över som en felcitering 

men många fransmän var av samma åsikt och en majoritet uttryckte därför sin negativa syn på 

utvidgningen genom att rösta nej i folkomröstningen. Fransmännen ansåg att mycket av allt 

                                               
61 Tallberg s. 26 
62 Eurobarometer 3
63 Dagens Nyheter
64 EU Business 
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negativt som hände var på grund av utvidgningen och Frankrikes position inom Unionen hade 

därför också blivit sämre.65

Österrike är det EU-land som är mest negativt inställd till en utvidgning av EU 

och då främst ett turkiskt medlemskap. I en nyligen genomförd undersökning sade ca 63 % att 

de var emot en fortsatt utvidgning överlag. Hela 85 % av befolkningen ville inte ha med just 

Turkiet i EU, endast 7 % var för.66 Österrike tillsammans med Tyskland har också insisterat 

på att ett s.k. partnerförhållande skulle vara det bästa angående Turkiet, alltså inte ett fullt 

medlemskap.67

Sverige tillhör ett av de land i EU som är mest positivt inställt till utvidgning 

och även ett turkiskt medlemskap. Sverige är ett av de länder som hänvisat till Turkiets 

potential som ”brobyggare” mellan öst och väst.68 Sveriges befolkning är dock något kluven 

till ett turkiskt medlemskap: 46 % är för och 45 % är emot. Skulle Turkiet däremot uppfylla 

EU:s krav till fullo anser sig hela 71 % av svenskarna vara för ett turkiskt medlemskap. 69

Polen har sedan sitt inträde i EU varit ett av de länder som varit mest positivt till 

en fortsatt utvidgning av EU. Detta visar sig även i Polens syn på Turkiet och dess eventuella 

medlemskap. Polens tanke om utvidgningen är att den har varit väldigt positiv för det egna

landets utveckling och att den därför skulle kunna vara detsamma för Turkiets.70 Hela 74 % 

av Polens befolkning är för en fortsatt utvidgning vilket är den högsta siffran i hela EU. 

Endast 12 % av Polens invånare är emot en fortsatt utvidgning.71

Som man kan utläsa ovan ökade antalet positiva till Turkiet om landet helt uppfyllde 

Köpenhamnskriterierna. Igen kan det tänkas att det är EU:s start av förhandlingarna, trots att 

inte Köpenhamnskriterierna antagits fullt ut, som ligger bakom medlemsstaternas främsta 

negativitet. Som Olsen säger så är den största andledningen till att medlemsstater accepterar 

nya stater att dessa anpassar sig efter och följer de regler som har uppstått ut ett gemensamt 

identitetsperspektiv (i detta fall Köpenhamnskriterierna).  Polen är den medlemsstat som mest 

kan anses stödja Turkiet, och detta på grund av att länderna har liknande bakgrund, därav har 

de mer gemensamt. De andra staterna kan anses agera på grund av rädsla för det okända. Som 

tidigare nämnts var många medlemsstater rädda för att öppna gränserna för länderna under 

                                               
65 Swiecicki s. 21
66 Eurobarometer 1 
67 Dunér s. 20
68 Dunér s. 12
69 Eurobarometer 4
70 Swiecicki s. 18
71 Eurobarometer 2
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utvidgningen 2004 och det var flera hinder som sattes upp för de ländernas medborgare. När 

det nu gäller Turkiet blir det än tydligare vilken motvilja det finns att ändra på sig själva för 

att anpassa sig till situationen. Det krävs stora förändringar av Turkiet för att landet ska 

anpassa sig till EU och medlemsstaterna men det ställs inga direkta motkrav. Som nämns i 

teoriavsnittet om identitet så kräver en gemensam eller kollektiv identitet anpassning efter 

olika kulturer. Detta har skett vid de tidigare utvidgningarna men nu kommer plötsligt ett stort 

land med en helt annan kultur och religion, och medlemsstaterna verkar ännu inte redo att 

anpassa sig denna gången.
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6. Slutsats

I detta avslutande kapitel kommer först frågeställningarna i kapitel 1.3 att besvaras i ordning. 

Kapitlet avslutas med en kort reflektion och sedan en analysmodell som visar hur den 

formella (EU) och informella (medlemsstater) synen på ett turkiskt medlemskap kan skilja sig 

mellan de olika aktörer som är centrala i uppsatsen. Dessa aktörer är ovan EU och EU:s 

medlemsstater men de senare indelade i positiv respektive negativ syn på Turkiets 

medlemskap.

Varför är många av EU:s medlemsstater negativa till ett turkiskt medlemskap? 

Det vi har sett i kapitel fem ovan är att det ofta handlar om rädsla och misstänksamhet när det 

kommer till en negativ syn på ett turkiskt inträde. Religion och kultur är viktiga områden. Det 

handlar också om ekonomiska aspekter och makt. Vad som däremot kan utläsas är också att 

dessa rädslor och misstankar ofta inte har någon särskild uppbackning. Det handlar om en 

gammal rädsla och misstänksamhet mot ”de andra” – muslimerna - trots att Turkiet länge har 

strävat efter att efterlikna europeiska normer. Europeisering handlar till mesta delen om att 

utvidga EU, att sprida de tankar om fred och demokrati som Unionen har. Men en majoritet 

av medlemsstater agerar efter självintresset vilket inte är så förvånande. Alla är 

nyttomaximerande på ett eller annat sätt. Detta ger ett relativt tydligt exempel på att 

Europeisering handlar om en ”top-down” process, att EU är den drivande parten i frågan om 

integration och utvidgning. Medlemsstaterna och deras invånares syn på det hela inte tas med 

i beräkningen.

Hur anser EU att Turkiet ligger till idag enligt de politiska och det ekonomiska 

Köpenhamnskriterierna?

EU har uppmärksammat de stora framsteg som Turkiet faktiskt gör och uppmuntrar staten att 

fortsätta med dessa. Det fråntar dock inte det faktum att Turkiet fortfarande inte kan anses till 

fullo uppfylla det politiska kriteriet. Men att EU valde att starta medlemsförhandlingarna år 

2005 trots att Turkiet inte helt uppfyllde det politiska kriteriet då, innebär att en nedtrappning 

av förhandlingarna egentligen inte är ett alternativ. Att Turkiet kommer bli medlem en dag är 

inte helt självklart. Något som däremot är säkert är att om Turkiet blir medlem så kommer det 

inte att ske inom en snar framtid då landet trots allt har mycket kvar att arbeta med, gällande 

reformer och anpassning efter EU.
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Analysmodell

Aktör 

Syn på 
medlemskap

EU
EU:s medlemsstater

Positiva
EU:s medlemsstater 

Negativa

Formell

Ska bli medlemmar 
men inte inom den 
närmsta framtiden.

Uppfyllandet av 
Köpenhamns-

kriterierna.

- -

Informell -

Kan bli medlemmar 
men inte än. Brygga 
mellan öst och väst.

Fortsätta spridningen
av demokratiska 

värden.

Bör inte bli medlem 
inom den närmsta 

tiden, om 
överhuvudtaget. Har 
inte gjort tillräckliga 

framsteg i reformerna.
För stora skillnader för 
en gemensam identitet.

Reflektion

”Europeans are not ready to sacrifice themselves for Europe”72

Turkiet har den mest utdragna ansökningsprocessen än någon tidigare medlemsstat har haft, 

och som det ser ut idag kommer det dröja ett bra tag till innan Turkiet eventuellt kan kalla sig 

EU-medlem. Det kan även ha skadat EU då valet att starta förhandlingar med Turkiet, trots 

brister i uppfyllandet av Köpenhamnskriterierna, riskerar att minska unionens legitimitet inför 

medlemsstaterna. Men ser man till Turkiet så med den Europeisering som har skett i landet är 

det ändå en bra bit på väg. Turkiet har viljan och möjligheten att nå målet om ett medlemskap 

men frågan är om EU:s medlemsstater har det. En annan fråga är hur EU:s medlemsstater 

påverkar utgången av förhandlingarna. Att sprida demokrati och stabilitet är önskvärt från alla 

men inte på bekostnad av den egna situationen. Det talas mer om en gemensam identitet men 

samtidigt ökar de nationalistiska tendenserna i många av medlemsstaterna. Risken är därför 

stor att medlemsstaternas negativa syn på ett turkiskt medlemskap kommer att påverka 

Turkiets chanser mer än vad landets egna framsteg kommer att göra. EU har inte 

medlemsstaternas fulla stöd när det gäller Turkiet och detta påvisar att det kan handla om en 

misslyckad ”top-down” idé från EU:s sida.

                                               
72 Panebianco s. 27
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