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Útdráttur 

Aðildarviðræður Tyrklands við Evrópusambandið sem hófust árið 2005 tengja saman 

tvo atburði sem hafa spilað lykilhlutverk innan alþjóðasamskipta á undanförnum 

tveimur áratugum. Fyrst með lokum kalda stríðsins, en frá þeim tíma hefur þróun 

Evrópusambandsins gegnt veigamiklu hlutverki í þróun kenninga tengdum 

alþjóðasamskiptum og svo 11. September 2001 en frá þeim atburði hafa hugtökin 

fjölmenning og trúarbrögð fengið aukna umfjöllun, bæði innan og milli ríkja. 

Í þessari rannsókn er stuðst við skilgreiningarramma Peter Katzenstein á Evrópu til 

að meta hversu langa vegferð Tyrkland á framundan og hvað felst í henni. Vegferðin 

skiptist í tvo hluta og snýr annar hluti hennar að því að uppfylla skilyrði 

Evrópusambandsins, en í þessari rannsókn var kafað djúpt í pólitísku skilyrðin. Að auki 

bíður stjórnvalda í Tyrklandi það erfiða verkefni að sannfæra aðildarríkin með sínum 

stjórnmálaelítum og almenningi um að ríkið tilheyri hugmynd þeirra um Evrópu. Það 

var jafnframt viðfangsefni þessarar rannsóknar að kanna núverandi afstöðu þessara aðila 

til mögulegrar inngöngu Tyrklands. 

Meginniðurstöður rannsóknarinnar eru þær að Tyrkland ber sjálft ábyrgðina á því að 

standa enn fyrir utan sambandið og er langt frá því að uppfylla skilyrði Evrópusambandsins. 

Á sama tíma er ekki hægt að fullyrða að ríkið fái inngöngu þegar að því kemur að það 

uppfyllir skilyrðin. Aðildarríkin og einkum almenningur eru treg til að veita Tyrklandi 

inngöngu, bæði vegna sameinandi gildakerfis Evrópu sem kemur fram í pólitísku 

skilyrðunum, en einnig vegna afmarkandi neikvæða þáttarins um að Evrópa sé ,,ekki 

tyrknesk“ en saman mynda atriðin tvö skilgreiningarramma Katzenstein á Evrópu. 
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Abstract 

The accession negotiations between Turkey and the European Union (EU) that started in 

2005 tie together two events that have played a fundamental role within International 

Relations for the last two decades. First with the end of the Cold War, but ever since the 

developement of the EU has played a fundamental role in the developement of theories 

related to International Relations, and second with september 11th 2001, but from that 

event the concepts multiculturalism and religion have gotten  increased attention, both 

in and between states. 

This thesis is guided by Peter Katzenstein´s definiton of Europe and how long a 

journey Turkey has ahead and what it entails. The journey is divided into two sections 

and one of them is to fulfill the requirements set by the EU, but in this research the 

focus was on the political criteria within the requirements. Turkey´s authorities also 

awaits the difficult task to convince the member states with their political elites and the 

public that they fulfill their idea of what Europe stands for. That was also the subject 

matter of this research, to check their present position of Turkey´s possible accession. 

The main findings of this research is that Turkey is itself responsible for still 

standing outside the union and they are far away from fulfilling the requirements made 

by the EU. At the same time it can not be asserted that the state will be accepted once 

they have met these requirements. The member states and foremost the public are 

reluctant to accept Turkey´s accession, not only because of the united value-system of 

Europe which is in the political criteria, but also because of the demarcated negative 

factor that Europe is „not Turkish“ but together these two issues form Katzenstein´s 

definition of Europe. 
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Formáli 

Í rúman áratug hef ég fylgst með vegferð Tyrklands í átt til Evrópusambandsins. Einkum 

eftir 11. september 2001 þegar hugarheimur minn líkt og margra fór í auknum mæli að 

snúast um menningu og trúarbrögð en fyrir hafði blundað áhugi á Evrópumálum. Val á 

þessu viðfangsefni til 30 (ECTS) eininga lokaverkefnis í meistaranámi í alþjóðasamskiptum 

við Háskóla Íslands lá fyrir um leið og ég sótti um námið. 

Á þeim tíma sem liðinn er frá því að áhuginn kviknaði fyrst hef ég lesið fleiri bækur, 

greinar, skýrslur, rannsóknir, fréttir og aðrar ritaðar heimildir um efnið en góðu hófi 

gegnir fyrir mann sem aldrei hefur stigið fæti inn í Tyrkland. Að því sögðu þarf 

sennilega að leita langleiðina til þess ríkis til að finna höfund sem hefur tekið sér jafn 

langan tíma í að skrifa fyrstu setninguna í álíka ritgerð og undirritaður tók sér. Fagna 

þessum áfanga því allir góðir menn.  

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Baldri Þórhallssyni, kærlega fyrir sinn þátt. Á það jafnt 

við um leiðsögn, ábendingar, andlegan stuðning og fyrir að þrengja ramma ritgerðarinnar sem 

að öðrum kosti hefði komið út í bindum löngu eftir aðildarviðræðurnar í fjarlægri framtíð. Að 

sama skapi fá vinir og fjölskylda þakkir fyrir stuðninginn á meðan ritgerðinni stóð. Sérstakar 

þakkir fá foreldrar mínir. Móðir mín fyrir að spyrja oftar út í ritgerðina en ég hef heyrt orðið 

Icesave á síðustu tveimur árum og faðir minn fyrir að vera meira á móti aðild Íslands að 

Evrópusambandinu en aðildarríki þessu eru á móti inngöngu Tyrklands. Í mestri þakkarskuld 

stend ég þó við mína ástkæru Örnu Ólafsdóttur og son okkar Magnús Þór sem haldið hafa í 

mér lífinu með tilveru sinni. 

Fjölmargir aðrir hafa lagt hönd á plóg í gegnum tíðina með samræðum eða 

heimildum um Tyrkland. Björgvin Brynjólfsson í upphafi, Oddný Helgadóttir síðar og 

Sema Erla Serdaroglu nýverið. Að sama skapi færði Mustafa Cirakli dýpt í kaflann um 

Kýpur, Neil Hampton í umfjöllun um torfundna afstöðu stjórnmálaelítunnar á Möltu, 

Mikael Allan Mikaelsson átti mikilvægt framlag með ábendingum í breska fjölmiðla um 

afstöðu Breta til inngöngu Tyrklands og Jóna Sólveig Elínardóttir fyrir tilraun til að 

smyrja feminísku sjónarhorni á ritgerðina. Silja Bára Ómarsdóttir, Magnús Árni 

Magnússon og Magnús Þorkell Bernharðsson fá einnig þakkir fyrir sitt framlag með því 

að miðla þekkingu sinni í tímum sem nýtust við gerð ritgerðarinnar og Dr. Art Vandelay 

fyrir sinn þátt. Dröfn Guðnadóttir fær þakkir fyrir aðstoð við þýðingu og að sama skapi 
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fá þeir fjölmörgu samnemendur mínir sem mynduðu stuðningshóp um ritgerðarskrifin 

bestu kveðjur. 

 

Reykjavík, 18. Apríl 2011, 

Bjarni Þór Pétursson 
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1 Inngangur 

1.1 Almennt yfirlit 

Hvar endar Evrópa? Hvaða þjóðir tilheyra henni og hverjar ekki? Hvaða ríki eiga 

möguleika á aðild að Evrópusambandinu í framtíðinni og hver ekki af því að þau eru ekki 

nógu ,,evrópsk”? Hver er hinn evrópski menningararfur sem tengir saman ríki og þjóðir 

Evrópu? Eru múslimar útilokaðir frá hinni nýju, sameinuðu Evrópu? 

- Reykjavíkurbréf  Morgunblaðsins, 30.september 2006
1
 

Í þessari ritgerð verður sjónum beint að mögulegri aðild Tyrklands að 

Evrópusambandinu2. Vegferð ríkisins í átt að sambandinu verður rakin og aðildarferlið 

kannað ofan í kjölin. Rýnt verður í álit almennings og stjórnmálaelítunnar í Evrópu á 

mögulegri inngöngu og litið til framtíðar. 

Í því tilliti eru einkennisorð Evrópusambandsins, United in diversity, sem gætu 

útlagst sem Sameinuð í fjölbreytni, einkar áhugaverð þegar kannaðar eru ástæðurnar að 

baki því að Tyrkland hefur ekki ennþá fengið inngöngu í sambandið. 

Framangreind lýsing snýr að mögulegri aðild Tyrklands að Evrópusambandinu en er 

einungis toppurinn á ísjakanum. Ferlið sjálft snýr ekki einungis að Tyrklandi, legu þess, 

menningu og trú heldur einnig að stórum spurningum um sambandið sjálft og framtíð 

þess, sem aðildarríkin og almenningur innan þeirra hafa ekki náð samstöðu um. 

Spurningar á borð við hvar endimörk sambandsins liggja, hvaða gildi sameini þau í 

gegnum auðkenni eða Evrópuvitund, hvernig þau skuli skilgreind og hvað kunni að 

útiloka aðra frá sambandin?
3
 Með öðrum orðum er tekist á um eðli og tilgang 

sambandsins og hvert beri að stefna.
4
 

Tyrkir hafa nú beðið eftir endanlegu grænu ljósi frá Evrópu í ansi langan tíma. 

Upphafið má rekja til ársins 1959 þegar Tyrkland sótti um aðild að Evrópska 

efnahagsbandalaginu sem leiddi af sér Ankara samkomulagið árið 1963. Í 

samkomulaginu var séð fram á aðlögunartímabil að tollabandalagi, með möguleikanum 

á fullri aðild að Efnahagsbandalagi Evrópu.
5
 Í desember árið 2004 var svo ákveðið af 

                                                 
1
 Morgunblaðið  2006 

2
 Hér eftir verður ýmist notað Evrópusambandið, ESB eða sambandið. 

3
 Baban & Fuat 2008:116 

4
 Sjursen 2006:2-3 

5
 Yilmaz 2009:54 
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leiðtogum sambandsins að aðildarviðræður við Tyrki skyldu hefjast haustið 2005. Frá 

þeim tíma hefur ferlið gengið hægt af hinum ýmsu ástæðum og þrátt fyrir 47 ára þróun 

er enn langt í það að Tyrkir fái inngöngu, gerist það yfir höfuð. Til að skilja ástæðurnar 

á bakvið það er ekki einungis mikilvægt að kanna stöðu innri málefna Tyrklands heldur 

ekki síður hvernig Evrópusambandið hefur þróast og hvað sameinar, en einnig hvaða 

skoðun almenningur innan aðildarríkjanna hefur á mögulegri aðild. 

1.2 Evrópuvitund 

Í því ljósi leikur hugtakið Evrópuvitund nokkuð hlutverk og er hér notað yfir vitund íbúa 

innan Evrópu og Evrópusambandsins. Í fyrsta lagi leikur hún hlutverk í því að skýra 

röksemdarfærslu þeirra sem vilja Tyrkland ekki inn í sambandið vegna þátta sem þeir 

telja að séu ósamrýmanlegir hugmyndinni um Evrópu og Evrópuvitund (trú, menning og 

landfræðileg staðsetning sem dæmi). Í öðru lagi til að kanna hvort sú röksemdarfærsla 

og þeir þættir séu sameinandi fyrir Evrópu. Í þriðja lagi hvaða þættir séu þá nothæfir og 

að lokum til að þrengja skilgreiningarrammann í kenningarkaflanum.  

Tvö sjónarhorn eru einkum notuð af fræðimönnum til útskýringar á Evrópuvitund (og alls 

engin sátt um skilgreiningarnar, hvað geti falist í þeim eða hvora beri að nota); annars vegar 

,,að ofan og niður“ (e. top-down) og hins vegar ,,að neðan og upp“ (e. bottom-up).
6
  

Í hinu fyrrnefnda er skoðað hverja ætti að skilgreina sem evrópska eða hluta af 

Evrópu út frá landafræði, stjórnmálum, menningu eða hvar endimörk Evrópu eru. Þar er 

reynt að komast að niðurstöðu um það hvað sameini Evrópu og Evrópubúa í 

menningarlegu tilliti og varðandi gildi. Síðarnefnda sjónarhornið reynir að svara því 

hverjum líður eins og þeir séu Evrópubúar og hvers vegna.
7
 Í stuttu máli snýst þetta því 

um það hvernig (og að hversu miklu leyti) íbúarnir upplifa sig sem hluti af Evrópu og 

hvaða gildi, þættir eða hugtök séu þar á bakvið.
8
  

Rétt eftir síðari heimsstyrjöld var farið að fjalla um þessa Evrópuvitund sem hugtak 

og voru vonir manna bundnar við að með slíkri samstöðu mætti skapa þann frið sem 

ekki hafði myndast í álfunni í lengri tíma. Hugmyndin var sú að íbúar þjóðríkjanna 

myndu tileinka sér nýja eða samræmdari vitund í Evrópu, en ekki einungis hafa þá 

                                                 
6 Bruter 2005:4-5 
7 Bruter 2005:4-5 
8 Til að afmarka þennan hluta kaflans verður ekki lögð áhersla á að svara  því hvar framtíð sambandsins 

né endimörk þess liggja (sérstaklega í ljósi þess að Kýpur er nú þegar aðildarríki), heldur varpa ljósi á það 

hvaða auðkenni og gildi eru sameinandi fyrir sambandið og hvort að einhver af þeim séu þannig úr garði 

gerð að Tyrkir muni aldrei geta uppfyllt þau. 
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sjálfsmynd að þeir væru íbúar ákveðins þjóðríkis, og deildu þannig vitund með öðrum 

íbúum álfunnar.
9
 Þegar hugmyndin hafði sprottið upp og þróast vildu menn að 

sjálfsögðu byggja á ákveðnum grunni sögulega og menningarlega - það reyndist afar 

erfitt enda grunngildin mörg hver ekki algjörlega evrópsk né sameiginleg. 

Samhliða þessu hefur eitt af grundvallaratriðum í sögu sambandsins verið stækkanir, en í 

stað þess að þróa frá upphafi ítarlegri umgjörð, bæði fyrir aðildarríkin og væntanleg 

aðildarríki, um mögulega þróun, tilgang, gildi og hvað það þýði að vera Evrópubúi hefur 

hverri og einni stækkun verið tekið eins og um sé að ræða einangrað tilvik.
10

 Að stórum hluta 

skýrist það af stofnanaþróun sambandsins sem var lengi vel leidd áfram af hagsmunum líkra 

þjóða og því lítil sem engin þörf á að skapa slíka umgjörð um gildi og Evrópuvitund. 

Nú virðist mörgum sem komið sé að endastöð og skiptir þá ekki öllu máli hvort að 

viðkomandi sé fylgjandi aðild Tyrklands eður ei, sambandið verði að svara þessum 

spurningum. Fræðimenn hafa jafnvel haldið því fram að þessi skortur sambandsins á 

sameiginlegum auðkennum og gildum komi nú fram í því að margir efist um lögmæti 

þess
11

 og að með því að skapa skýrt skilgreinda Evrópuvitund mætti auka tengsl og 

traust almennings á sambandinu og  styrkja með því valdsvið þess.
12

 Með áframhaldandi  

stefnu muni aftur á móti lítið breytast því að núverandi sameinandi þættir séu of veikir 

eða ekki nógu þróaðir til að líkja eftir aðferð þjóðríkjanna.
13

 Aðrir velta því fyrir sér 

hvers vegna almenningur í Evrópu hefur ekki aukið Evrópuvitund sína og hvort hann sé 

einungis viljugur til að þiggja efnahagslega ábatann af verunni í sambandinu. Að sama 

skapi hefur því verið velt upp að ástæðan fyrir því að Evrópuvitund almennings hafi 

ekki aukist sé skortur á lýðræði og fjarlægð hans við stofnanir.
14

 Evrópusambandið 

hefur lengi látið framkvæma skoðanakannanir á þessu efni innan aðildarríkjanna en 

niðurstöðurnar hafa lítið breyst frá árinu 1992.
15

 Í könnun frá árinu 2008 kemur fram að 

91% sögðust finna fyrir tengingu til þjóðríkisins en einungis 49% til sambandins.
16

  

Eins og geta má af sögu og mögulegri framtíð Evrópuvitundar er engin sátt meðal 

fræðimanna um það hvort hægt sé að segja að Evrópusambandið sé byggt á 

                                                 
9 Einar Þorvaldur Eyjólfsson. 2008:9-10 
10 Sjursen 2006:3 
11 Burgess 2002:480 
12 Einar Þorvaldur Eyjólfsson 2008:10 
13  Katzenstein 2009:216 
14 Bruter 2005:1 
15 Einar Þorvaldur Eyjólfsson 2008:16 
16  EurActiv 2009 
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sameiginlegum auðkennum, né hvaða áhrif vera þeirra eða fjarvera hefur á stöðugleika 

og skilvirkni sambandsins sem pólitísks kerfis.
17

 

Katzenstein segir að auðkenni Evrópu séu fjölbreytni,
18

 líkt og felst í einkunnarorðum 

sambandsins. Um það ríkir heldur engin sátt því að mismunandi hópar á borð við þá sem telja 

að menning og trú eigi að binda saman Evrópuvitund og þá sem vilja byggja á fjölbreytni 

fjölmenningar túlka orðin Sameinuð í fjölbreytni á ólíkan hátt.
19

 

Að mati Neill Nugent er hins vegar ekki erfitt að halda uppi rökum fyrir því að engin 

sameiginleg auðkenni séu til staðar. Almenningur og ríkisstjórnir hinna ýmsu 

aðildarríkja séu svo ólík. Á það bæði við um tungumál, trúarlegan bakgrunn, pólitíska 

hugmyndafræði og ofar öllu ólíkar sögur þjóða og menningu, auðkenni þeirra og 

hagsmuni. Þessi mismunur, sérstaklega hinn þjóðernislegi, gerir það að verkum að það 

er erfitt fyrir íbúa í einu landi Evrópu að skilgreina sig með öðrum Evrópubúum og 

sambandinu. Séu hin sameiginlegu auðkenni til eru þau einungis byggð á lauslegum og 

almennum gildum tengdum lýðræði og frelsi einstaklingsins, en eru ekki sér-evrópsk. 

Spurningin er sú hvort að með stækkuninni til austurs, sem þegar hefur farið fram og nú 

með möguleikanum á því að Tyrkland gangi inn, að þá sé búið að koma í veg fyrir að 

hægt sé að skapa heildstæða og sterka Evrópuvitund?
20

  

Viðamikil rannsókn Michael Bruter í bókinni Citizens of Europe? The Emergence of 

a Mass European Identity þar sem hann kannar Evrópuvitund staðfestir mat Nugent að 

mestu. Að tilfinningar almennings við Evrópu séu einkum í gegnum borgarlegu gildin, 

svo sem réttindi og skyldur í gegnum Evrópusambandið, en minna í gegnum 

menningarleg auðkenni líkt og sögu og menningu.
21

 Skyldi sama tilfinning gilda hjá 

almenningi varðandi mögulega inngöngu Tyrklands í Evrópusambandið? 

Jafnvel þó að mat Nugent og rannsókn Bruter séu nærri sannleikanum eru engu að 

síður fjölmargir sem sjá sambandið fyrir sér með öðrum hætti. Frakkland undir Sarkozy 

og Þýskaland undir Merkel hafa ásamt íhaldsöflum (á borð við Kristilega demókrata) 

barist fyrir því að sambandið væri kristinn klúbbur.
22

 Vert er að minnast þess að ein af 

þeim breytingum sem urðu frá því að fallið var frá stjórnarskrársáttmálanum og þar til 

Lissabon sáttmálinn var samþykktur var sú að ekki er lengur minnst á sameiginleg gildi, 

                                                 
17 Nugent 2003:502 
18 Katzenstein 2009:213 
19 EurActiv 2009 
20 Nugent 2003:502 
21 Bruter 2005:166 
22 Euractiv 2008b 
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en Pólverjar höfðu lagt áherslu á að vísað væri til kristinna gilda. Á endanum varð hins 

vegar hin kristna arfleifð, ásamt hinni rómversku og germönsku lagahefð og grísku 

heimspekinni að víkja.
23

  

Í ljósi þess að hin kristna arfleifð skýtur oft upp kollinum þegar kemur að inngöngu 

Tyrklands er nauðsynlegt að rifja upp hvers vegna hún getur ekki verið gildi sem 

Evrópuvitund byggist á. Ástæðan er einkum sú að kristin trú er ekki evrópskt fyrirbæri 

né einskorðað við Evrópu
24

 auk þess að í álfunni býr bæði fólk innan ríkjanna sem hefur 

aðra eða enga trú. Þá má telja vafasamt að rætur trúar í ríkjum á borð við Grikkland, 

Búlgaríu og Rúmeníu séu byggðar á þeim kristnu gildum sem íhaldsmönnum í miðri 

Evrópu er umhugað um.  Þá má einnig velta fyrir sér hvort Svíþjóð eigi að ganga úr 

sambandinu í náinni framtíð þegar fleiri múslimar sækja moskur þarlendis en 

kirkjuna?
25

 Auk þess hefur vægi trúar í stjórnmálum minnkað, raunar svo mikið að segja 

má að afhelgun ríkisins sé viðtekin venja í evrópskum stjórnmálum.
26

  

Hvaða gildi eru það þá sem munu ákvarða um hvort Tyrkland gangi í 

Evrópusambandið eður ei? Nægir að það séu þau borgaralegu gildi sem snúa að 

mannréttindum og lýðræði eða eiga aðildarríkin sér sínar dekkri hliðar? 

Hvaða skilgreiningu má þá nota um Evrópu til að kanna hvers vegna Tyrkland er 

ekki ennþá gengið inn? 

1.3 Kaflaskipting 

Við hefjum yfirferðina á því að leggja fræðilegan grunn að ritgerðinni, þar sem notast 

verður við skilgreiningarramma Katzenstein á Evrópu úr bókinni Tamed Power: 

Germany in Europe. Til útskýringar á rannsóknarspurningum og tilgátum felst 

skilgreining hans í því að það skipti bæði máli hvað sameini Evrópu, en jafnframt hvað 

hún sé ekki. Þannig séu auðkenni álfunnar bæði jákvæðir sameinandi þættir á borð við 

lýðræði og mannréttindi, en einnig afmarkandi neikvæðir þættir á borð við það að 

Evrópa sé skilgreind sem ,,ekki tyrknesk“ (sem blandast oft útlendingahræðslu og 

þjóðernishyggju innan aðildarríkjanna).
27

 

                                                 
23 Eiríkur Bergmann Einarsson 2009a:95 
24 Karlsson 1999:63 
25 Karlsson 2006:4 
26 Eiríkur Bergmann Einarsson 2009a:95 
27 Katzenstein 1997:262 
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Í öðrum kafla verður saga Tyrklands könnuð í stuttu máli. Hvers vegna ríki þar sem 

íbúar eru nánast einungis múslimar og á við mikil innri vandamál að stríða hefur allt frá 

stofnun þráð að vera talið vestrænt og hvernig utanríkisstefna þess hefur mótast. Sú saga 

er lykilatriði í útskýringu á því hvers vegna Tyrkland vill verða aðili að ESB. 

Í þriðja kafla er farið yfir stöðu mála í Tyrklandi í dag og því sem viðkemur 

aðildarviðræðunum, einkum út frá jákvæðu sameinandi þáttunum. Hvaða pólitísku atriði 

það eru sem Evrópusambandið telur að Tyrkland hafi ekki uppfyllt til að geta orðið 

aðildarríki út frá Kaupmannahafnarskilyrðunum og hversu langt sé í land. Hvernig 

tyrknesku ríkisstjórninni gangi að sannfæra hagsmunaaðila innanlands og hvernig 

Kýpurdeilan hefur haft hamlandi áhrif á aðildarviðræðurnar. 

Í fjórða kafla verður sjónum beint að aðildarríkjunum, jafnt stjórnmálaelítunni og 

almenningi. Hvernig almenningsálitið er gagnvart inngöngu Tyrklands og hvaða 

hugmyndir almenningur hefur um Evrópu og hvað Evrópa ,,er ekki“ að hætti 

Katzenstein. Að sama skapi verður farið yfir hugmyndir og hagsmuni mismunandi ríkja 

og ríkisstjórna þeirra til málsins. Varpað verður ljósi á hvort að einungis sé um að ræða 

neikvæðni þeirra í garð Tyrklands eða hvort að dýpri hagsmunir sem snerta framtíð 

sambandsins spili þar einnig hlutverk. Með þessu verður reynt að varpa ljósi á hvað 

framtíðin beri í skauti sér, en það skal þó strax tekið fram að félagsvísindin hafa hvorki 

kenningar né tól til að spá með nákvæmni fyrir um 10-15 ár fram í tímann (sem er oft sá 

tími sem talinn er að muni taka Tyrkland að lágmarki að uppfylla skilyrði sambandsins). 

Að lokum verða dregnar saman helstu niðurstöður. 

1.4 Rannsóknarspurningar og tilgáta 

Eigindlegar rannsóknir eru sú aðferð sem einkum verður beitt til að takast á við 

neðangreindar rannsóknarspurningar og munu fræðilegar heimildir verða notaðar til að 

komast að niðurstöðum, svara rannsóknarspurningum og meta tilgátur. 

Eftirfarandi rannsóknarspurningar eru lagðar fram: 

1. Hvað liggur raunverulega að baki því að Tyrkland er ekki enn gengið inn í 

ESB? 

2. Eru öll þau ríki sem Evrópusambandið býður til aðildarviðræðna og uppfylla 

skilyrði sambandsins örugg um inngöngu?  

3. Nýtist skilgreining Katzenstein á Evrópu til að útskýra hvers vegna Tyrkland 

er ekki ennþá gengið inn? 
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Eftirfarandi tilgáta er sett fram:  

Aðildarríki Evrópusambandsins og almenningur eru treg til að veita Tyrklandi 

inngöngu í ESB vegna þess að litið er svo á að ríkið tilheyri ekki jákvæðu sameinandi 

gildakerfi Evrópu samkvæmt skilgreiningu Katzenstein, en einnig vegna afmarkandi 

neikvæða þáttarins sem hann setur fram um að Evrópa sé ,,ekki tyrknesk”. 

1.5 Kenningar: Skilgreining Katzenstein á Evrópu 

Í bókinni Tamed Power: Germany in Europe frá árinu 1997 býr Peter Katzenstein til  

skilgreiningaramma utan um það hvað sameinar Evrópu, en einnig hvað hún er ekki. 

Auðkenni hennar snúi bæði að jákvæðu sameinandi þáttunum lýðræði og 

mannréttindum en einnig í gegnum afmarkandi neikvæðu þættina útlendingahatur og 

þjóðernishyggju - þannig sé Evrópa einnig skilgreind sem ,,ekki araba”, ,,ekki tyrknesk” 

og ,,ekki Austur-evrópsk”. Í framhaldinu fer hann dýpra í jákvæðu skilgreininguna á því 

hvað felst í nútímaríki Evrópu: Virðing fyrir mannréttindum, friðsamlegt lýðræði, virkt 

markaðskerfi byggt á eignarrétti og stuðst við myndarlegt velferðarkerfi, náin samskipti 

við nágranna, NATO og aðrar evrópskar öryggisstofnanir.28 

Lissabon sáttmálinn tók gildi 1.desember 2009 og hljóðar 2.grein svo: 

,,Sambandið grundvallast á gildum um virðingu fyrir mannlegri reisn, frelsi, 

lýðræði, jafnrétti, réttarríki og virðingu fyrir mannréttindum, meðtalinn réttur 

einstaklings til að tilheyra minnihlutum. Þessi gildi eru sameiginleg 

aðildarríkjunum í samfélagi þar sem fjölhyggja, bann við mismunun, 

umburðarlyndi, réttlæti, samstaða og jafnrétti milli konu og karls ríkja.”29 

Í 49. grein sama sáttmála segir jafnframt: 

,,Hvert Evrópuríki sem virðir þau gildi sem getið er um í 2. grein og skuldbinda sig 

til að efla þau má sækja um aðild að sambandinu. Evrópuþinginu og þjóðþingum 

skal tilkynnt um umsóknina. Umsóknarríkið skal beina umsókn sinni til ráðsins, 

sem á að taka samhljóma afstöðu eftir að hafa ráðfært sig við framkvæmdastjórnina 

og fengið samþykki Evrópuþingsins, sem á að taka afstöðu með hreinum meirihluta 

fulltrúa sem eiga sæti á þinginu. 

Skilyrði til inngöngu, samþykkt af  leiðtogaráðinu, skulu verða tekin til greina. 

Skilyrði fyrir aðgangi og aðlögun að sáttmálunum sem sambandið er grundvallað á 

, sem slíkur aðgangur tilgreinir, skal vera viðfangsefni samkomulags milli 

aðildarríkjanna og umsóknarríkis. Þennan samning á að leggja fyrir hvert 

aðildarríki til fullgildingar í samræmi við þar að lútandi stjórnskipunarákvæði í 

hverju þeirra”.30 

                                                 
28 Katzenstein 1997:262 
29 Official Journal of the European Union 2010:19 (af 408)  
30 Official Journal of the European Union 2010:45(af 408)  
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Auk ofangreindra greina Lissabon sáttmálans eru aðildarskilyrðin tilgreind nánar í 

Kaupmannahafnarskilyrðunum frá árinu 1993. Í pólitíska hlutanum er farið fram á að 

fyrir hendi séu traustar stofnanir sem geti tryggt efnahagsleg og félagsleg skilyrði (sem 

2.grein Lissabon sáttmálans fjallar um) og viðhaldið hraða aðlögunarinnar.
31

 Í 

efnahagslegu skilyrðunum felst, að fyrir hendi sé virkt markaðshagkerfi, geta til að 

standast samkeppnisþrýsting og markaðsöfl á innri markaði en auk þess að stefnan sé 

sett á það sem í dag myndi vera efnahags- og myntbandalagið.
32

 Einnig var bætt við 

þessi skilyrði að umsóknarríki verði að hafa útkljáð ágreining sinn við önnur ríki um 

landsvæði áður en að aðild kæmi og sýna fram á getu stjórnsýslunnar til að taka yfir og 

fylgja Evrópulöggjöf og þróa í dýpkuðu samstarfi. Að öðru leyti snúast 

aðildarviðræðurnar um að uppfylla þau skilyrði sem sett eru fram í 35 köflum, þ.e. að 

væntanlegt aðildarríki geti innleitt og framkvæmt löggjöf, reglur og stefnumið 

sambandsins með tilheyrandi aðlögun og sveigjanleika.
33

 Í hnotskurn eru þetta þeir 

jákvæðu sameinandi þættir Katzenstein, sem kannaðir verða í kaflanum um stöðu 

Tyrklands og aðildarviðræðurnar, sem eru gildi og auðkenni Evrópusambandsins út á 

við.
34

 

Neikvæðu afmarkandi þættirnir sem Katzenstein tók til í bókinni Tamed Power: 

Germany in Europe og sagði að sameinuðu Evrópu
35

 er auðvitað hvergi að finna í 

lögum, sáttmálum eða skilyrðum sambandsins. Þjóðernishyggja og útlendingahatur ríkir 

hins vegar víða innan aðildarríkjanna, þar sem afstaða almennings og jafnvel stjórnvalda 

er að Evrópa sé ,,ekki tyrknesk” eða Tyrkland ekki hluti af Evrópu og spurning hvernig 

(eða yfir höfuð hvort) aðildarríkjunum er að takast að skapa jákvætt almenningsálit fyrir 

inngöngu Tyrklands. Að mati margra er það ekki síður mikilvægt en þau skilyrði sem 

Tyrkland þarf að uppfylla
36

 en þá er reyndar ekki tekið fram að slíkt fer jafnvel gegn 

hagsmunum sumra aðildarríkjanna, líkt og síðar verður útskýrt. 

Út frá þessum neikvæða afmarkaða þætti Katzenstein um hvað Evrópa ,,er ekki“, er 

vert að skoða hugmyndir almennings innan aðildarríkjanna og jafnvel sumra 

                                                 
31 Auðunn Arnórsson 2009:16  
32 Nello 2009:472 
33 Auðunn Arnórsson 2009:17-18 
34 Í ljósi orða minna í upphafi kaflans er þó að endingu vert að benda á að hvorki 

Kaupmannahafnarskilyrðin né 2.grein Lissabon sáttmálans útskýra hin ýmsu hugtök, t.d. á borð við 

lýðræði (en mörg einræðisríki hafa talið sig tilheyra lýðræðisríkjum). Að sama skapi er enginn 

skilgreining á orðinu Evrópuríki í 49.grein sáttmálans. 
35 Katzenstein 1997:262 
36 Jörgensen 2007:22 
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stjórnmálamanna um hvers vegna lítill vilji sé fyrir inngöngu Tyrklands. Eru einhver 

auðkenni eða vitund sem íbúar aðildarríkja sambandsins eiga sameiginlega sem Tyrkir 

munu aldrei geta uppfyllt eða verður afstaðan betur útskýrð út frá þessum neikvæða 

afmarkandi þætti hans, sem a.m.k. að hluta til byggir á útlendingahræðslu og/eða 

þjóðernishyggju? Breytast skoðanir almennings þegar spurt er um afstöðu til aðildar 

eftir að Tyrkland hefur uppfyllt öll (jákvæðu og sameinandi) skilyrði sambandsins? Ef 

svo er ekki, væri þá meiri hreinskilni fólgin í því að Evrópusambandið skilgreindi sig að 

hætti Katzenstein með því ,,hvað það sé ekki” og svaraði um leið óútkljáðri spurningu 

um hver endimörk Evrópu séu?  

Varðandi stækkun sambandsins út á við, á núningurinn sér ekki einungis stað meðal 

almennings í mörgum ríkjum sambandsins heldur skarast ólíkir hagsmunir 

aðildarríkjanna sjálfra. Hugmyndir þeirra um framtíð Evrópusambandsins eru ólíkar 

þegar kemur að inngöngu Tyrklands og vert er að athuga hvernig þau nýta sér það og 

hverjar átakalínurnar eru. Hér er átt við átakalínur á milli samrunasinna (þeirra sem vilja 

dýpka samrunann) og milliríkjasamstarfssinna (sem vilja koma í veg fyrir að aukið vald 

færist frá stjórnvöldum í aðildarríkjunum til yfirþjóðlega stjórnsýslustigsins).
37

  

Í þessu samhengi er áhugavert að skoða kenningu Katzenstein um þvingunaráhrif og 

hvernig ríki á borð við Bretland, Danmörk og Svíþjóð sem hafa verið tregust til frekari 

samruna líta á inngöngu Tyrklands. Eru Bretland og Svíþjóð fylgjandi inngöngu 

Tyrklands vegna þeirra kosta sem ríkið hefur upp á að bjóða eða er eina ástæðan sú að 

með stækkuninni hægist enn frekar á dýpkun samrunans? Að sama skapi má spyrja 

hvort að Þýskaland standi einungis gegn inngöngu Tyrklands á þeim huglægu 

tilfinninga forsendum að ríkið tilheyri ekki Evrópu og hvort það spili inn í að líklega 

muni draga úr samrunanum auk þess sem vægi Þýsklands í forystuhlutverki myndi 

minnka. Því samkvæmt  núverandi reglum sambandsins myndi Tyrkland gera  tilkall til 

þess vegna mannfjölda og hafa meira vægi í ákvarðanatökunni en önnur aðildarríki.
38

 

Frá því að Katzenstein setti fram sína skilgreiningu á Evrópu hefur margt breyst 

bæði innan sambandsins og utan þess. Ríki Austur-Evrópu hafa gengið inn í sambandið, 

sem hefur leitt til þess að flóknara er að sameinast um gildi og auðkenni eins og greint 

var frá að framan. Utan sambandsins hafa hins vegar átt sér stað breytingar sem gætu 

reynst sameinandi. Í nýlegri grein setur Katzenstein Evrópuvitund í samhengi við 

                                                 
37 Auðunn Arnórsson 2009:111 
38 Auðunn Arnórsson 2009:84 
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nútímann eftir 11. september 2001, þar sem ein megináherslan er á samstöðu 

Evrópuþjóða sem andsvar við utanaðkomandi ógnum eða viðfangsefnum. Þar nefnir 

hann íslamska bókstafstrú, samkeppni frá Austur-Asíu (í gegnum alþjóðavæðingu) og 

einhliðastefnu Bandaríkjanna. Með þessu er hvergi kvikað frá skilgreiningunni heldur 

bent á hvernig ógn og ótti geta reynst öflug tæki og hluti af auðkennum Evrópu
39

 og 

nátengd þeirri hugmynd að Evrópa sé ,,ekki tyrknesk“. Hefjum leikinn hins vegar á 

jákvæðari nótum. 

                                                 
39 Katzenstein 2009:213-214 
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2 Saga Tyrklands og Evrópuþráin 

2.1 Þjóðfélagsbyltingin í Tyrklandi 

Hvert ríki á sína fæðingarsögu sveipuðum ljóma gullaldar og goðsagna sem er ætlað að 

sameina ríkið og þjóðina eða þjóðirnar innan þess
40

 - þar er Tyrkland engin 

undantekning. Hin opinbera saga Tyrklands er sú að Tyrkir hafi lifað í myrkrinu þar til 

dag einn að Mustafa Kemal betur þekktur sem Ataturk (faðir Tyrklands) steig fram á 

sjónarsviðið og leiddi þá í ljósið. Þegar heimamenn eru spurðir hvers vegna Tyrkland sé 

þróaðasta lýðræðisríkið í hinum íslamska heimi, þá stendur ekki á svarinu: Vegna þess 

að Ataturk skapaði það úr engu. Hið sagnfræðilega rétta er að nútímavæðing Ottoman 

veldisins gerði það raunverulega mögulegt fyrir Ataturk og hans fylgismenn að taka þau 

stökk sem fæðingarsaga Tyrklands telur að hafi gerst upp úr engu.
41

  

Hægt er að tímasetja upphafspunkt þeirrar nútímavæðingar á mismunandi hátt en 

ljóst er að nokkur tímabil á 18. og 19. öldinni undirbjuggu jarðveginn fyrir stofnun 

tyrkneska ríkisins. Á fyrri part 18. aldar, nánar tiltekið á þriðja áratug þeirrar aldar voru 

embættismenn sendir til annarra borga í Evrópu til að kanna vestræna hætti.
42

 Þá er 

algengt að síðari hluti valdatíma soldánsins Mahmut II sé einnig nefnt sem skeið sem 

undirbjó jarðveginn. Í því samhengi er árið 1826 oft talið mikilvægt, þegar soldáninn 

ákvað (hálf knúinn af ytri aðstæðum í alþjóðakerfinu) að auka miðstýringu ríkisins í 

gegnum herinn, sem kostaði peninga, sem fengust í gegnum skatttekjur og því þörf á 

sterkara embættismannakerfi. Til að ná fram þessum markmiðum urðu samskiptaleiðir 

að verða nútímanlegri, sem og menntunin, til að skapa betri her og embættismenn sem 

nauðsynlegt var,
43

 með öðrum orðum voru gerðar miklar umbætur á innviðunum.
44

  

Árið 1839 fengu múslimar veldisins svo kynni af almennum lögum og 

ríkisborgararétti og árið 1856 fengu gyðingar og kristnir menn jafnan ríkisborgararétt.
45

 

Styrk Tyrklands sem ríkis má því í grunninn rekja til umbóta og loks falls Ottoman 

veldisins
46

 sem plægði akurinn fyrir þær umbætur sem áttu sér þó svo sannarlega stað 

                                                 
40 Eiríkur Bergmann Einarsson 2009b:84-85 
41 Akyol 2009:183 
42 Akyol 2009:184 
43 Þetta var það sem gerðist í algjörri hnotskurn, en var auðvitað miklu ítarlegra og flóknara. 
44 Zurher 2004:36-42 
45 Akyol 2009:184-186 
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með stofnun þess árið 1923 og kosningu Mustafa Kemal sem forseta.
47

 Í raun er rangt að 

tala um umbætur, réttara væri að tala um þjóðfélagsbyltingu Ataturks á tyrknesku 

samfélagi. Byltingin hófst með því að Ataturk kom soldáninum frá, stofnaði ríkið og var 

kalífadæmið afnumið.
48

 Þegar hann hafði kollvarpað stjórnkerfinu og þætti trúarbragða í 

stjórnmálum tók við félagsleg bylting. Hann breytti nöfnum, klæðnaði,
49

 stafrófinu, 

dagatalinu og höfuðborg tyrknesku þjóðarinnar.
50

 

Hann bannaði trúarleg bræðralög, upprætti dómstóla islams, fjölkvæni var bannað,  

konum leyft að kjósa og giftast mönnum sem ekki voru múslimar. Á sama tíma og síðar 

á viðburðaríkri ævi hans fylgdu miklar lagalegar og efnahagslegar breytingar. Meðal 

þeirra aðskilnaður ríkis og trúar og var Tyrkland eina ríkið sem gekk þann veg 

aðskilnaðar við uppbyggingu þjóðríkja í heimi múslima.
51

 Reyndar gekk aðskilnaðurinn 

lengra en þekkist víða í Evrópu og Bandaríkjunum því markmiðið var að breyta 

þjóðfélaginu í gegnum vald ríkisins og þurrka trúna út af almennum vettvangi.
52

  

Með þessum risavöxnu og róttæku skrefum sagði Tyrkland í raun að ákveðnu leyti 

skilið við heim múslima og tók upp meira samstarf við Vesturlöndin og sérstaklega við 

þjóðir Evrópu – sem var draumur Ataturk.  

Þessar breytingar sem eiga sér vart hliðstæðu voru hins vegar ekki lýðræðislegar 

(enda ríki sem leyfði einungis einn flokk).
53

 Þegar Ataturk gaf upp öndina árið 1938 

eftir 15 ára valdasetu blasti við kerfi sem að mörgu leyti var meingallað (og er enn að 

takast á við mörg af þeim vandamálum í dag) og ríkið töluvert einangrað – enda hafði 

tiltekt Ataturk beinst að vandamálum heima fyrir.
54

 

                                                                                                                                               

46 Fall Ottoman veldisins, stofnun Tyrklands og valdabaráttan fyrstu árin  er of langt og flókið mál til að 

sú saga sé sögð af mikilli dýpt í þessum kafla. 
47 Cleveland 2004:150 
48 Zurher 2004:166-168 
49 Ataturk bannaði föt tengd islam og fór á milli bæja til að kynna allar þessar breytingar í jakkafötum og 

með bindi. Samkvæmt stjórnarskrárbreytingu frá árinu 2008 er konum nú aftur frjálst að klæðast slæðu í 

opinberum byggingum. 
50 Morris 2005:35-36  
51 Esposito 2005:169 
52 Akyol 2009:187 
53 Framfaraflokkurinn sem hafði verið stofnaður árið 1924 undir forystu nokkurra stríðshetja var bannaður  

af stjórnvöldum og foringjar hans sömuleiðis bannaðir frá pólitík. Uppgefinn ástæða var sjötta grein 

flokksins sem snéri að virðingu fyrir trúarlegum hugmyndum en slíkt þótti gefa til kynna fortíðarþrá sem 

yrði ekki liðin. 
54 Morris 2005:37 
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2.2 Stefnumótun í utanríkismálum eftir Ataturk  

Í einföldun má segja að þrjú mikilvæg viðfangsefni leiki lykilhlutverk í mótun Ottoman 

veldisins og síðar Tyrklands, frá síðustu áratugum 18.aldar og fram að lokum kalda 

stríðsins. Hið fyrsta snýr að innanríkismálum, sem eru þjóðernishugmyndir sem hófust 

með frönsku byltingunni og eiga sér ennþá stað í dag meðal þjóðarbrota innan 

Tyrklands sem eru ósátt við stöðu sína, en hin tvö snúa að utanríkismálum.  

Fyrra viðfangsefnið snýr að hernaðarlegri ógn af völdum Rússlands og síðar 

Sovétríkjunum allt fram að lokum kalda stríðsins, en hið síðara snéri og snýr að vissu 

leyti enn að efnahagslegri stöðu og hversu háð Tyrkland er vesturlöndum, 

Bandaríkjunum framan af og Evrópu í seinni tíð.
55

  

Af þessum tveimur ástæðum sem snertu utanríkismál má segja að utanríkisstefna 

Tyrklands frá valdatöku Ataturk og fram á níunda áratuginn hafi í grunninn byggst á því 

að skapa og tryggja vestræn auðkenni sín,
56

 oft og tíðum með því að gera Vesturlöndum 

til hæfis og tryggja mikilvægi sitt og fjárhagsaðstoð - enda bötnuðu samskiptin við þau á 

fjórða og fimmta áratugnum.
57

  

Í seinni heimsstyrjöldinni reyndi ríkisstjórnin að halda sig sem mest til hlés og studdi 

fylkingarnar til skiptis – minnug afleiðinga fyrri heimsstyrjaldarinnar.
58

 Enda fór  það 

svo að Tyrkland tók ekki endanlega afstöðu fyrr en á vormánuðum 1945, er lýst var yfir 

táknrænu stríði á hendur Þýskalandi og þá eingöngu til þess að teljast bandamaður og fá 

inngöngu í Sameinuðu þjóðirnar.
59

 Það sama ár hófust breytingar í átt til lýðræðis (þar 

sem Tyrkir voru beittir miklum þrýstingi af Vesturlöndum) en þær stóðu til 1950
60

 þegar 

fyrstu opnu kosningarnar voru haldnar í landinu.
61

 Áður en að fyrstu kosningunum kom 

urðu Tyrkir þó meðlimir að Evrópuráðinu árið 1949.
62

 

                                                 
55 Cetinsaya  2007:5-6 
56 Yilmaz og Bilgin 2005:39 
57 Zurher 2004:208-210 
58 Í grein sinni ,,Turkey and the Identity of Europe” í bókinni Turkey´s Accession to the European Union 

heldur Dimitris Keridis því fram að efast megi um hversu evrópskt Tyrkland sé vegna þessa afskiptaleysis 

í seinni heimsstyrjöldinni, á því örlagaríka augnabliki og fæðingu nýrrar Evrópu. Út frá stöðu núverandi 

aðildarríkja og mögulegra aðildarríkja verður þessi kenning hunsuð. 
59 Zurher 2004:205 
60 Frá 1950 og langt fram til dagsins í dag hafa samskiptin við Evrópu og utanríkisstefna Tyrklands 

einkennst af erfiðleikum vegna brothætts ástand innanlands í Tyrklandi. Lýðræðislega og vegna óstöðugs 

efnahags þar sem herinn hefur oft tekið völd og haft mjög sterka stöðu gagnvart stjórnvöldum. 
61 BBC 2008 
62 Nello 2009:488 
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Í Kóreustríðinu lögðu Tyrkir fram mannskap og aðstöðu innanlands og fengu fyrir 

sinn snúð inngöngu í Atlantshafsbandalagið (NATO) árið 1952.
63

 Með því voru 

Bandaríkin að tryggja áhrif sín á svæðinu,
64

 jafnframt því sem Tyrkland tryggði 

bandalaginu næst stærsta herflotann (á eftir Bandaríkjunum) og aðgang þess að landinu 

sem það hefði annars ekki haft. Með framlagi sínu í Kóreu og fjölda tilrauna til að 

aðstoða Breta og Bandaríkjamenn við að koma upp svæðisbundinni öryggisstofnun í 

Mið-Austurlöndum tókst Tyrkjum að vinna sér inn traust sem bandamaður og vestrænt 

ríki (sem væri að stuðla að öryggi vesturlanda
65

). Þá skemmdi barátta landsins gegn 

kommúnisma í samvinnu við Bandaríkin, t.d. með hjálp sinni í Kúbudeilunni, ekki fyrir 

þeirri vestænu ímynd sem Tyrkland var að byggja sér.
66

 Voru Tyrkir þá einnig orðnir 

mjög efnahagslega háðir Vesturlöndum.
67

 

Í lok fimmta, á sjötta og upphafi sjöunda áratugs síðustu aldar gegndi Tyrkland því 

mikilvægu hlutverki í kalda stríðinu í Mið-Austurlöndum. Bæði með því að tengja Breta 

og Bandaríkjamenn betur og svo að vinna með bandamönnum Bandaríkjanna á svæðinu 

gegn þeim sem hliðhollir voru Sovétmönnum.
68

 Árið 1960 urðu Tyrkir svo meðlimir að 

OECD. 

Frá miðjum sjöunda áratugnum varð utanríkisstefna Tyrklands ekki eins einhæf. Var 

þá einnig leitast eftir samvinnu við nágrannalöndin, en ástæðan var einkum vonbrigði 

ríkisins með að að hinar vestrænu þjóðir sem þeir höfðu staðið saman með í tvo áratugi 

studdu ekki Tyrkland í Kýpur deilunni.
69

 Varð ríkið að leita til Sovétmanna og óháðra 

ríkja í kalda stríðinu eftir stuðningi innan Sameinuðu þjóðanna. Fjölmörg vandamál 

ríkisins innanlands
70

 og utanlands, á sjöunda og áttunda áratugnum gerðu ráðamönnum 

ljóst að þau gætu ekki einungis treyst á Bandaríkjamenn í öryggis- og efnahagsmálum. 

Alvarlegir brestir urðu í samskiptum landanna árið 1974 þegar Tyrkir réðust inn í Kýpur 

en þá settu Bandaríkjamenn viðskiptabann á Tyrkland (sem þeir léttu ekki fyrr en 

fjórum árum síðar) og ráðamenn í Ankara svöruðu fyrir sig með því að vísa 

                                                 
63 Þetta var mjög mikilvægt fyrir vestræna ímynd Tyrklands. Tyrkland  tók sér stöðu með vestrænum 

ríkjum gegn austrinu og aðildin að NATO í framhaldinu stimplaði Tyrkland inn í þann félagsskap. 
64 Cleveland 2004:277 
65 MacLennan 2009:22 
66 Yilmaz og Bilgin 2006:44 
67 Criss og Bilgin 1997 
68 Cetinsaya 2007:13 
69 Um Kýpur deiluna verður fjallað ítarlega í næsta kafla. 
70 Herinn tók meðal annars yfir stjórn landsins árið 1960. 
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bandarískum hernaðaraðgerðum sem snertu ekki NATO úr landi.
71

 Þrátt fyrir þetta var 

vestrænni samvinnu aldrei slitið. 

Það var ekki fyrr en árið 1980 að aftur var samið um fyrra horf í varnarmálum, eins 

og þau höfðu verið fyrir árið 1974. Samskipti ríkjanna höfðu reyndar batnað ári fyrr, að 

hluta til af illri nauðsyn og sameiginlegum hagsmunum ríkjanna gegn ytri aðstæðum 

sem svo efldu samstarfið næsta áratuginn. Þetta sama ár réðust Sovétmenn inn í 

Afganistan og það varð bylting í Íran.
72

 Á 9. áratugnum héldu tyrknesk stjórnvöld áfram 

að vera trú NATO, enda litu stjórnvöld svo á að bandalagið stæði fyrir þau vestrænu 

gildi um lýðræði, mannréttindi, félagslegar framfarir og réttlæti sem þau vildu berjast 

fyrir.
73

 Að sama skapi hafði ríkið trú á Bandaríkjunum án þess að það hafi verið eins 

áberandi og frá lokum fimmta og fram á miðjan sjöunda áratuginn.
74

 

Með lokum kalda stríðsins, falli Sovétríkjanna og þar til gerðum breytingum í 

alþjóðakerfinu, en auk þess vegna stirðari samskipta við Evrópu á þeim tímapunkti,
75

 

hefur Tyrkland eins og önnur ríki þurft tíma til að endurmóta untanríkisstefnu sína. 

Tyrkland tók þó virkan þátt á þessum umbrotatímum í framlínu Sameinuðu þjóðanna 

sem Bandaríkjamenn leiddu í fyrra Íraks stríðinu.
76

 Var þar um nokkra stefnubreytingu 

að ræða því Tyrkland hafði fram að því haldið í þá stefnu að hafa ekki svo bein afskipti 

af átökum i Mið-Austurlöndum.
77

 

Líkt og í flestum aðildarríkjunum eftir kalda stríðið var veran í NATO tekin til 

endurskoðunar, og að sama skapi velti bandalagið fyrir sér hlutverki Tyrklands innan 

þess. Báðir aðilar komust þó fljótt að því að þeir þörfnuðust hvors annars. Frá 

sjónarhorni hinna Vesturlandanna skipti landfræðileg staða Tyrklands ennþá máli, ekki 

einungis vegna Mið-Austurlanda heldur einnig vegna umróts á Balkanskaga, á Kákasus 

og í Mið-Asíu. Frá sjónarhorni Tyrkja skapaði þessi staða þá óvissu sem réttlætti veruna 

í NATO, auk þess sem hin vestræna samvinna og hjálp Tyrklands í verkefni NATO á 

Balkanskaganum gaf jákvæð merki til Evrópusambandsins um það hvaða styrkleikar 

gætu falist í mögulegri framtíðaraðild ríkisins að sambandinu.
78

 

                                                 
71 Zurher 2004:274-275 
72 Cetinsaya 2007:14 
73 Sem þau sýndu samt ekki alltaf með ákvörðunum sínum innanlands. 
74 Criss og Bilgin 1997 
75 Cetinsaya 2007:14-15 
76 Zurher 2004:326-329 
77 Criss og Bilgin 1997 
78 Cetinsaya 2007:15 
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Á nýrri öld hafa ,,ný“ viðfangsefni á borð við alþjóðavæðingu fjármálakerfisins, 

afleiðingar 11. september 2001 og aðrar breytingar leitt til nýrra nálgana. Enn horfir þó 

Tyrkland til vesturs í gegnum NATO og hefur tekist á við ábyrgð í gegnum kjör sitt í 

Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna. Á þessum fyrsta áratug, sérstaklega eftir að Erdogan 

og hans flokkur unnu kosningasigur árið 2002, hefur utanríkisstefna Tyrklands orðið 

framsæknari og fjölbreyttari en nokkurn tímann í sögu landsins. Ríkið hefur reynt og 

tekist vel til að þróa samskipti við flest alla í kringum sig til að skapa frið og 

stöðugleika. Tyrkland tekur hlutverk sitt á svæðinu alvarlega og hefur á undanförnum 

árum leikið lykilhlutverk sem sáttasemjari milli hinna ýmsu landa í Mið-

Austurlöndum,
79

 þó að þær gjörðir hafi ekki frekar en önnur mannanna verk verið 

fullkomin.
80

  

Á síðustu tveimur árum hafa fræðimenn haft áhyggjur af nýrri utanríkisstefnu 

Tyrklands,
81

 sem oft er kennd við Ahmet Davutoglu utanríkisráðherra, en ríkið hefur 

reynt að skapa þannig aðstæður að það eigi ekki í neinum vandamálum (e. zero 

problems) við nágranna sína
82

 og nú yfir í hámarks samvinnu (e. maximum 

cooperation). Hefur þessi stefnubreyting verið túlkuð sem svo að Tyrkland sé að færast 

frá Evrópu og til  nánari samvinnu við Mið-Austurlönd.
83

  

Stjórnvöld í Ankara hafa ítrekað neitað þessu og hefur Davutoglu sjálfur á sama tíma 

verið að tala til annarra aðildarríkja ESB um kosti aðildar Tyrklands að sambandinu.
84

 

Samhliða hefur hann útskýrt fyrir Bandaríkjamönnum í hverju stefnan felst, um sögu 

tyrkneskrar utanríkisstefnu og hvernig Evrópusambandið og NATO verði áfram 

hornsteinn í þeirri stefnu. Að sama skapi sé stefna Tyrklands innanlands að sýna fram á 

með áframhaldandi umbótum að það sé vestrænt lýðræðisríki.
85

 

Þegar utanríkisstefna Tyrklands er skoðuð frá seinni heimsstyrjöldinni, í gegnum 

kalda stríðið og eftir 11. september, bæði almennt hér að framan og síðar meir þegar 

fjallað verður um Evrópusamruna landsins, þá skyldi enginn vanmeta rökin á bakvið 

það að Tyrkland telji sig vestrænt ríki. Orð og gjörðir ríkisins innan alþjóðastofnana á 

                                                 
79 Svo áberandi hafa Tyrkir verið á svæðinu að því er gjarnan haldið fram í gríni að þeir séu að sjá alfarið 

um Evrópsku nágrannastefnuna (e. European Neighbourhood Policy) fyrir Evrópusambandið. 
80 Duzgit og Tocci 2009:1 
81 Oft nefnt í tengslum við það hversu illa aðildarviðræðurnar við Evrópusambandið hafa gengið. 
82 Sem er eitt af þeim atriðum sem Katzenstein telur að sé Evrópuríkjum nauðsynlegt. 
83 Aras 2009:4 
84 Davutoglu 2010a 
85 Davutoglu 2010b  
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borð við NATO og viljinn til samstarfs við Evrópu svo að áratugum skiptir talar sínu 

máli.
86

 

2.3 Evrópusamruninn að aðildarviðræðum 

Eftir að Tyrkland hafði tekið sér pólitíska stöðu með vestrænum ríkjum í kalda stríðinu, 

orðið stofnaðili að Sameinuðu þjóðunum, meðlimur að Evrópuráðinu og fengið 

inngöngu í NATO, var eðlilegt skref fyrir ríki sem hafði myndað sér utanríkisstefnu 

byggða á vestrænni samvinnu að sækjast eftir aðild að Efnahagsbandalagi Evrópu árið 

1959.
87

 

Beiðnin var sett fram bæði af pólitískum og efnahagslegum ástæðum. Pólitískt vegna 

þess að stefna landsins í utanríkismálum var að vera meðlimur í öllum vestrænum 

stofnunum og efnahagslega vegna þess að ríkið vildi taka þátt í efnahagslega 

samrunaferlinu þar sem ágóðinn til framtíðar gæti orðið mikill.
88

 Eins var hluti af 

ástæðunni að hinir fornu fjendur og grannar í Grikklandi höfðu sótt um skömmu áður.  

Þar sem efnahagur beggja landa var vanþróaður ákvað Efnahagsbandalagið að veita 

þeim ekki fulla aðild heldur gera við þau samstarfssamning. Fyrst við Grikkland í 

nóvember 1962 (Aþenu samkomulagið) og við Tyrkland í september 1963 (Ankara 

samkomulagið). Í Ankara  samkomulaginu var séð fram á þriggja stiga aðlögunartímabil 

(undirbúningsstig, aðlögunarstig og lokastig) að tollabandalagi og til fullrar aðildar að 

Efnahagsbandalagi Evrópu. 
89

  

Í heildina tók það 77 formlega fundi í 10 lotum frá september 1959 fram í júní árið 

1963
90

 uns undirritað var í september. Samningurinn hefur bæði lagalegt gildi innan 

Evrópubandalagsins því að hann var undirritaður af stofnaðilunum sex en einnig 

alþjóðlegt gildi, en í honum byggir samstarfið á meginreglunni um jöfnuð.
91

  Var því 

samkomulagi ætlað að styrkja viðskipta- og efnahagslega samvinnu, frjálsa för vinnuafls 

og að félagsleg tengsl myndu styrkjast á milli samningsaðilanna, auk þess sem stefnan 

var sett á að bæta lífsskilyrði tyrknesku þjóðarinnar. Í aukabókunum (e.  Additional 

Protocol) sjö árum síðar árið 1970 var sett fram með ítarlegum hætti hvernig ætti að 

                                                 
86 Yilmaz og Bilgin 2006:39-59 
87 Yilmaz 2009:54 
88 LaGro og Jörgensen 2007:3-4 
89 Yilmaz 2009:54 
90 Brewin 2004:163  
91 LaGro og Jörgensen 2007:4 
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koma á tollabandalagi, sem varð ekki að raunveruleika fyrr en árið 1996.
92

 Á svipuðum 

tíma (og aukabókanirnar voru samþykktar) kom fram gagnrýni á stöðu mannréttinda í 

landinu.
93

 

Ástæðan fyrir því hversu hægt gekk í samskiptum milli Tyrklands og bandalagsins 

má einkum rekja til brothætts ástands innanlands sem meðal annars sést á yfirtökum 

hersins á landinu vorið 1960, vorið 1971 og haustið 1980.
94

 Þá var áðurnefnd 

Kýpurdeila árið 1974 ekki til að bæta ímynd í augum Evrópu.
95

 Á sjöunda og áttunda 

áratugnum má segja að helstu einkenni pólitíska landslagsins hafi verið á sitthvorum 

enda pólitískra öfga, en bæði öflin voru á móti inngöngunni í Efnahagsbandalagið. Litu 

róttækir vinstri menn á  bandalagið sem útlim á heimsvaldastefnu Bandaríkjanna á 

meðan Islamistarnir hægra megin litu á það sem kristin klúbb. Þjóðernissinnar sem 

þriðji hópurinn óttuðust einnig að stefna bandalagsins væri að kljúfa Tyrkland og taka 

hluta þess yfir, á meðan öðrum minnhlutum væri espað upp gegn hverjum öðrum.
96

 

Leiðir Tyrklands og Grikklands í Evrópugöngunni skildu þegar Grikkir sóttu um 

fulla aðild að bandalaginu árið 1976 og fengu samþykki árið 1981. Á sama tíma 

steðjuðu erfiðleikar að í Tyrklandi; vegna hryðjuverka/frelsishópa frá árinu 1975 og 

síðar vegna efnahagserfiðleika árið 1977.
97

 Upphaf níunda áratugsins byrjaði heldur 

ekki gæfulega fyrir Tyrkland og Evrópu. Á meðan samskipti Tyrklands við Bandaríkin 

höfðu batnað vegna atburðanna í Afganistan og Íran árið 1979 varð yfirtaka hersins árið 

1980
98

 að vandamáli við bandalagið. Í framhaldinu hóf bandalagið að rannsaka 

mannréttindabrot og í heilt ár var aðild landsins að Evrópuráðinu felld úr gildi
99

 og 

samskiptin á milli þeirra versnuðu.
100

 Árið 1983 fóru fram kosningar í Tyrklandi og 

bötnuðu samskiptin þá lítillega við Evrópu. 

Árið 1987 sótti Tyrkland svo um fulla aðild að Evrópubandalaginu en umsókn þess 

var vísað á bug tveimur árum síðar.
101

 Tvennt kom þar til, annars vegar takmarkaður 

áhugi bandalagsins til viðræðna um frekari stækkun fyrir árið 1993 og hins vegar að 
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Tyrkland væri ekki nægjanlega vel undir inngönguna búið.
102

 Að mati 

Framkvæmdastjórnarinnar var Tyrkland ekki tilbúið að takast á við skyldur aðildar, 

vegna þess hversu landið var vanþróað pólitískt og efnahagslega séð.
103

 Í fyrsta skipti í 

sögu utanríkisstefnu Tyrklands var ekki talað um Vesturlönd sem eina heild, heldur tvær 

aðskildar einingar vegna jákvæðra samskipta við Bandaríkin en neikvæðra við 

Evrópu.
104

  

Í stað aðildarviðræðna var landinu boðið tollabandalag en þar sem sá möguleiki var 

þegar til staðar í gegnum Ankara samkomulagið voru það engin ný tíðindi fyrir 

Tyrkland.
105

 Samningaviðræðurnar gengu hægt en úr vandamálinu leystist að stærstum 

hluta á árunum 1993-1994
106

 en sú lausn fólst í tæknilegu samkomulagi um samvinnu 

varðandi tollabandalag.
107

 

Ýmislegt gerðist á 10. áratug síðustu aldar og á margan hátt varð afturför í 

samskiptum aðilanna, enda mikill krepputími almennt hjá Tyrkjum. Árið 1996 gerðu 

aðilarnir með sér tollabandalag en milliríkjadeilur við Grikki (sem hindruðu 

samkomulag um tollabandalagið) urðu til þess að samband Tyrklands og ESB dofnaði. 

Ári síðar voru Tyrkir sniðgengnir, en aðildarviðræður í staðinn settar í gang við tíu ríki 

(sem síðar urðu aðildarríki).  Árið 1997 sleit Tyrkland svo öllum samskiptum sínum við 

ESB vegna þess að ríkið fékk ekki stöðu umsóknarríkis og héldust samskiptin við 

frostmark uns sambandið staðfesti slíka stöðu Tyrklands á Helsinki-fundinum í 

desember árið 1999.
108

  

Árið 1999 markaði ákveðin tímamót því að frá því ári áttu sér stað fjórir atburðir 

sem leiddu til framfara og pólitískra breytinga sem urðu til þess að samkomulag náðist 

um aðildarviðræður árið 2004. Í fyrsta lagi að Tyrkland fékk stöðu umsóknarríkis árið 

1999 og frá þeim tíma hafa allar ríkisstjórnir í Tyrklandi reynt að stuðla að umbótum.
109

 

Í öðru lagi að þetta sama ár varð jarðskjálfti þar sem hið sterka ríki sem landsmenn 

höfðu treyst á brást (en fjölskyldur og trúarhópar stóðu sig vel). Í þriðja lagi gekk yfir 

versta efnahagskreppa í sögu landsins árið 2001 sem var að hluta til vegna 

stjórnarfarskrísu sem leiddi af sér að erlendir fjárfestar fjarlægðust landið (þá komu 
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trúarhópar aftur til bjargar) sem átti þátt í því að flokkur Erdogans með islamskar rætur 

náði völdum í kosningunum 2002, sem er jafnframt fjórða mikilvæga atriðið.
110

 

Frá því að Erdogan tók við völdum og þar til aðildarviðræður fóru í gang urðu 

umbætur í landinu miklar, enda kosningaloforð hans að koma Tyrklandi inn í 

sambandið. Hann hélt áfram þeim efnahagsbreytingum sem komnar voru frá Kemal 

Dervis, með aðstoð Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Ríkisstjórn Erdogans stuðlaði að því að 

ríkið aðlagaðist þeim breytingum sem ESB fór fram á, en á meðal þeirra voru lagalegar 

breytingar vegna mannréttindamála og annað það sem sambandið gerði kröfu um að 

Tyrkland bætti frá ári til árs. Önnur slík breyting var og er krafan um minni afskipti 

hersins af innlendum stjórnmálum.
111

 Breytingarnar gengu vonum framar á mörgum 

sviðum
112

 og því ekki að undra að almenningur í aðildarríkjunum, sem lengi hefur verið 

tregur í garð aðildar Tyrklands, hafi brugðið - ríkið var og er á þröskuldinum. Þá var 

mikil ánægja með framgöngu Tyrklands í lykilhlutverki í Annan planinu vegna 

Kýpurdeilunnar árin 2002-2004 sem ekkert varð úr og betur verður farið yfir í kaflanum 

um Kýpur.
113

 

Árin 2000-2005 hafa fengið viðurnefnið gullöld umbóta í Tyrklandi en á þeim tíma 

urðu til átta stórar lagagjörðir með það að markmiði að samræmast skilyrðunum sem 

kennd eru við Kaupmannahöfn. Í því fólst að tyrknesk löggjöf samræmdist löggjöf, 

reglum og stefnumiðum sambandsins. Til að nefna helstu breytingar að þá var 

stjórnarskrá ríkisins breytt að þriðjungi, samþykkt var alþjóðleg mannréttindalöggjöf, 

fallið var frá dauðarefsingu, réttindi kvenna bötnuðu, ný trygging var sett fram gegn 

pyntingum og umbætur gerðar á fangelsismálakerfinu. Ný lög drógu einnig úr hörðum 

takmörkunum á tjáninga-, félaga- og fjölmiðlafrelsi.
114

 

Til að líta heildstætt yfir þetta tímabil frá 1999-2005 og þær breytingar sem hafa 

fylgt frá því að Tyrkland fékk stöðu umsóknarríkis, nægir að bera það saman við tíunda 

áratuginn, sem oft er nefndur hinn glataði áratugur í sögu Tyrklands. Frá því að vera 

með ríkisstjórnir sem notuðu sveiflukennda skammtíma ákvarðanatöku vegna þess að 

það vantaði hvata til langtímastefnu, yfir í að hafa tvær ólíkar ríkisstjórnir sem þó höfðu 
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sömu stefnu um umbætur til að ná takmarkinu. Sem er aðild að Evrópusambandinu með 

umbótum sem höfðu verið hundsaðar í áratugi.
115

 

Í október árið 2004 tilkynnti Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins að Tyrkland 

uppfyllti Kaupmannahafnarskilyrðin nægjanlega og mælti með að viðræður yrðu hafnar. 

Á þeim forsendum ákvað Leiðtogaráðið í Brussel í desember þetta sama ár að 

samþykkja að hefja aðildarviðræður við Tyrkland sem hófust í október árið 2005 með 

skimun sambandsins.
116

 Í skimuninni felst að ferlið er útskýrt fyrir ríkinu sem sækist 

eftir aðild, hvar stefna sambandsins og staða ríkisins í málaflokkunum kunna að skarast 

en eins hvernig tæknilega hlið samningaviðræðna fari fram. Þar eiga í hlut sendiherrar 

og ráðherrar framtíðaraðildarríkisins og aðildarríkja ESB. Þeir huga að ástandi og 

tímasetningu (í þessu tilfelli) tyrkneskrar innleiðingar, framkvæmdar og framfylgdar 

innihalds þeirra 35 kafla sem til umræðu eru. Í júní ári síðar var fyrsti kaflinn Vísindi og 

rannsóknir opnaður.
117
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3 Tyrkland í dag og aðildarviðræðurnar 

3.1 Almennt  yfirlit 

Við núverandi aðstæður, þar sem framtíðarhorfur og stefna ríkja, sambanda og jafnvel 

stofnana eru að nokkru leyti óljósar er erfitt að meta hvernig Tyrkland stendur almennt 

og til framtíðar. Þar á meðal efnahagslega en árið 2008 var þjóðarframleiðsla á mann, 

verðbólga og fjárlagahalli með svipuðum hætti og hjá Austur-Evrópu þjóðunum innan 

sambandsins og heildarskuldir ríkisins voru árið 2007 38,8% af þjóðarframleiðslunni.
118

 

Tyrkland hefur einnig sloppið hingað til við þá efnahagslegu Miðjarðarhafsveiki sem 

hrjáð hafa ríki Evrópusambandsins líkt og Grikkland, Spán, Portúgal og að hluta til 

Ítalíu.
119

 

Á sama tíma er erfitt að meta hversu langan tíma mun taka fyrir ríkið að uppfylla 

þau skilyrði sem Evrópusambandið setur fyrir inngöngu. Egemen Bagis ráðherra og 

aðalsamningamaður Tyrklands í viðræðunum hefur sagt að stefnan sé sett á að uppfylla 

kröfur sambandsins varðandi lagaleg innviði, reglur, lög og sáttmála fyrir árið 2013,
120

 

en það hefur verið stefna ríkisins frá árinu 2007.
121

 Ljóst er þó af samskiptunum við 

sambandið að lengri tími mun líða þar til Tyrkland getur fengið inngöngu, því ekki 

verður farið í endanlegar viðræður við þau ríki hvurs aðild getur falið í sér verulegar 

fjárhagslegar skuldbindingar fyrr en árið 2014, þegar sambandið setur sér nýjan 

fjárhagsramma.
122

 Kom sú staðreynd fram strax í samningarammanum í október 

2005.
123

 Viðræðurnar við Evrópusambandið sem hófust árið 2005 eru til komnar vegna 

fullyrðinga Framkvæmdastjórnarinnar í október 2004 að Tyrkland uppfyllti 

Kaupmannahafnarskilyrðin nægjanlega.
124

 Ríkið er þó langt frá því að uppfylla skilyrðin 

með þeim hætti að það fái inngöngu líkt og sýnt verður fram á síðar í kaflanum.   

Undanfarinn áratugur hefur sýnt að Tyrklandi gengur best þegar það getur treyst á 

fyrirsjáanleika.
125

 Tyrkland hefur haft utanaðkomandi akkeri síðan árið 2001 í 
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Alþjóðagjaldeyrissjóðnum efnahagslega
126

 og pólitískt hefur Evrópusambandið 

aðstoðað ríkið í átt til umbóta. Eins og stendur getur Tyrkland þó ekki í ljósi aðstæðna 

treyst jafn mikið á þessa aðila,
127

 einkum á Evrópusambandið þar sem 

forgangsverkefnin eru björgunaraðgerðir gagnvart illa stöddum aðildarríkjum og 

myntinni.  

Að sama skapi hefur straumur fólks frá Austur-Evrópu til eldri aðildarríkjanna á 

undanförnum árum vakið upp þá spurningu í þrengingunum hvort að hinum nýju 

aðildarríkjum frá stækkuninni 2004 og 2007 hafi verið hleypt of snemma inn. 

Kýpurdeilan og átök innalands á milli ríkisstjórnar Erdogan við herinn og 

aðskilnaðarsinna hafa auk þess ekki orðið til að stuðla að stöðugleika í Tyrklandi né að 

hraða aðildarviðræðunum.
128

  

Með hvaða hætti má þá meta hversu langt Tyrkland á í land og bera 

samningaviðræðurnar einhvern keim af neikvæðni eða fordómum í garð Tyrkja? Er 

Evrópusambandið vísvitandi að draga lappirnar? Eins og gefur að skilja er það samspil 

margra þátta sem segir til um hversu langan tíma aðildarviðræður munu taka og þær 

þróast í takt við þróun sambandsins.  

Í sem fæstum orðum er ferlinu oft skipt upp í þrennt. Í fyrsta lagi eru það 

aðildarviðræður í þröngum skilningi á milli viðkomandi ríkis og Evrópusambandsins. Í 

öðru lagi í víðari skilningi sem felst í því að ríkið ræði við og hugsanlega sannfæri 

hagsmunaaðila innan ríkisins og í þriðja lagi utanaðkomandi þættir (álit ráðamanna og 

borgara annarra ríkja á inngöngunni).
129

 Fyrstu tvö atriðin verða tekin fyrir í þessum 

kafla, en hið síðastnefnda í sérkafla á eftir enda það erfiðasta en einnig hluti af 

meginefni ritgerðarinnar.  

Áhersla verður lögð á pólitísku skilyrðin í þessum kafla en ekki stöðu kaflanna 35 og 

fyrir því eru þrjár góðar ástæður. Í fyrsta lagi vegna þess að í svo knappri ritgerð er betra 

að kafa dýpra í aðalatriðin. Í öðru lagi vegna þess að stjórnmálaelítunni og almenningi í 

aðildarríkjunum er mest umhugað um þessi pólitísku skilyrði umfram tæknileg atriði í 

köflunum 35.
130

 Í þriðja lagi vegna þess að almenn sátt er um það að lengstan tíma muni 

taka fyrir Tyrkland að uppfylla pólitísku skilyrðin og viðamikil könnun á stöðu þeirra 
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gæti því varpað ljósi á hversu langt ríkið á í land. Þá er vert að fjalla vel um 

Kýpurdeiluna, Kúrda, mat Tyrklands á ferlinu auk þess að kanna hvort ríkið hafi fengið 

ósanngjarna meðferð. 

3.2 Aðildarviðræðurnar og skilyrði Evrópusambandsins 

Tyrkland þarf að uppfylla Kaupmannahafnarskilyrðin sem snúa að þremur víddum: 

pólitískum, efnahagslegum og lagalegum. Á ríkið töluvert í land með að uppfylla 

skilyrðin sem snúa að innviðum landsins, þar með töldu lýðræðinu, mannréttindum, 

réttarríkinu og spillingunni, eins og farið verður yfir.
131

 Þær umbætur sem Tyrkland á 

eftir að ganga í gegnum til að komast inn í sambandið eru ekki af ólíkri  stærðargráðu en 

þjóðfélagsbyltingin sem Ataturk kom landinu í gegnum.
132

  

Þegar kom að aðildarviðræðum við Tyrkland höfðu margir áhyggjur af því að sú 

neikvæðni og fordómar sem ríkt hafa í Evrópu gagnvart Tyrkjum myndu á einhvern hátt 

skína í gegnum viðræðurnar við sambandið, til að mynda varðandi trú og landfræðilega 

staðsetningu. Slíkt verður kannað í lok kaflans en vert er að nefna að einungis örlítið 

brot af öllum þeim umbótum sem ESB fer fram á snýr að menningu landsins, en stærsti 

hlutinn snýr að lögum og reglugerðum. Þá eru samningaviðræður við ESB í raun ekki 

réttnefni því samkvæmt nýlegu mati er 95% málefna á dagskrá ekki spurning um að ná 

sátt milli tveggja aðila, heldur að verðandi aðildarríki taki upp lög, reglur og stefnu 

sambandsins. Hvort sem sú tala er nákvæm eða ekki er ljóst að stærsti hluti 

aðildarviðræðnanna snýst um einhliða aðlögun ríkisins að kröfum sambandsins,
133

 þó að 

í reynd sé svigrúm til sveigjanleika með þar til gerðum tímabundnum undanþágum og 

sérlausnum.
134

  

Kaupmannahafnarskilyrðin, sem og önnur skilyrði sem ganga má að vísu fyrirfram, 

þjóna einmitt þeim tilgangi að koma í veg fyrir tvöföld viðmið mismunandi aðildarríkja 

þannig að viðræðurnar verði sem réttlátastar og hlutlægastar. Kemur slíkt þó ekki í veg 

fyrir að upp geti komið vafaatriði eins og fjallað verður um í lok kaflans.  

Gunter Verheugen fyrrverandi stækkunarstjóri sambandsins hefur lagt ríka áherslu á 

að Tyrkir njóti sömu stöðu og aðrar þjóðir sem sótt hafa um aðild þegar kemur að 

skilyrðum, reglum og viðmiðum sambandsins í viðræðunum. Tyrkir ættu ekki að hafa 
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hærri né lægri staðla, né ættu þeir að fá sérstaka meðferð og passa verður sérstaklega 

upp á að ekki skapist tvöföld viðmið. Endanleg afstaða til mögulegrar aðildar Tyrklands 

verður að byggja á óhlutdrægum gögnum sambandsins um hæfni, getu og vilja ríkisins 

til að verða lýðræðislegt nútíma þjóðfélag, en ekki á hlutdrægum tilfinningarökum sem 

kunna að snúast um mat á landfræðilegri legu eða menningu landsins, sem ekki verður 

breytt. Verði niðurstaðan á endanum með síðarnefnda þættinum segði það meira um 

sambandið og aðildarríki þess en Tyrkland.
135

  

Nálgun Tyrkja hefur verið yfirveguð og til eftirbreytni að mestu. Hefur stefnan verið 

sett á að uppfylla öll skilyrði árið 2013
136

 og ekki litið á ferlið einungis út frá endanlegri 

inngöngu í ESB heldur einnig að þessar umbætur séu nauðsynlegar fyrir land og þjóð.
137

 

Hefur Erdogan meðal annars lagt til (í anda Ataturk) að Tyrkland geri gildi Evrópu að 

Ankara gildum.
138

 Nýverið hefur þó verið bent á að ítrekaðar yfirlýsingar tyrkneskra 

yfirvalda um nauðsynlegar umbætur með eða án ESB hljómi holar nú þegar hægt hafi 

verulega á þeim sökum frystingar á köflunum.
139

 

Tyrkland þarf að uppfylla skilyrði sem sett eru fram í 35 köflum sem skiptast eftir 

málaflokkum, en jafnframt pólitísku og efnahagslegu skilyrðin. Í dag hefur Tyrkland 

eingöngu lokið einum kafla (Vísindi og rannsóknir). 12 aðrir eru opnir en enn eru í fullu 

gildi þær ráðstafanir Leiðtogaráðsins að þeim verði ekki lokað né aðrir opnaðir fyrr en 

samkomulag næst um málefni Kýprar
140

 sem staðið hefur yfir síðan í desember árið 

2006.
141

 Staða kaflanna 35 sem Tyrkland þarf að uppfylla er ekki góð. Landið er fjarri 

því að uppfylla meirihlutann af þeim og í mörgum þeirra hafa umbætur að undanförnu 

verið litlar sem engar, meðal annars sökum frystingar.  Í lok ársins 2008 varaði 

Evrópuþingið Tyrki við því að þetta væri þriðja árið í röð þar sem umbætur væru 

hægfara og ekki ásættanlegar. Þar voru efst á baugi málefni Kýprar en þó einnig skortur 

á pólitískum umbótum og mannréttindum.
142
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Nú verður sjónum beint að því hversu langt Tyrkland á í land með að uppfylla 

pólitíska hluta Kaupmannahafnarskilyrðanna og þar með jákvæðu sameinandi þættina 

sem eru auðkenni Evrópu að mati Katzenstein.
143

   

3.3 Pólitísk skilyrði – Lýðræði og réttarríki  

Frá árinu 1998 hafa árlega komið út skýrslur á vegum Framkvæmdastjórnarinnar um 

framvindu mála í Tyrklandi.
144

 Í október árið 2005, á sama tíma og aðildarviðræður 

sambandsins hófust með skimun, var gefinn út samningsrammi og í honum tilgreint 

(nánar tiltekið í 21.grein)
145

 að skýrslurnar yrðu notaðar sem mælikvarði á það hvenær 

rétt er að opna og loka köflum. Skýrslurnar eru því tilvalið mælitæki til að meta stöðu 

mála og jafnvel hversu langa vegferð Tyrkland á fyrir höndum, mun þar mest mæða á 

þeirri nýjustu.
146

 

Í skýrslunni
147

 um framvindu mála á árinu 2010 kemur skýrt fram að þrátt fyrir að 

umbætur hafi átt sér stað á árinu, þá sé ástandið engu að síður brothætt þegar kemur að 

því að viðhalda lýðræði og réttarríki en hið síðarnefnda þarfnast raunar meiri umbóta, þó 

að þetta tvennt sé nátengt.
148

  

Þrjú mál báru hæst af innlendum vettvangi. Í fyrsta lagi stjórnarskrárbreytingar, í 

öðru lagi jákvæð þróun stjórnvalda við að opna og takast á við málefni Kúrda og að 

lokum útvíkkun á rannsókn vegna meintra tilraunar til valdaráns sem hefur verið í gangi 

undanfarin ár. Að öðru leyti hélt áfram sú þróun sem átt hefur sér stað síðustu ár að 

skortur á umræðu og kuldi einkenndi samskipti stjórnmálaflokka, stjórnvalda og 

lykilstofnana.
149

 

Stjórnarskrárbreytingarnar sem samþykktar voru 12. september síðastliðinn voru að 

mati sambandsins skref í rétta átt eins og sjá mátti á yfirlýsingu stækkunarstjórans 

Stefan Fule degi síðar. Lagði hann jafnframt áherslu á að ekki væri síður mikilvægt að 

framkvæmdirnar yrðu í samræmi við efndirnar. Að Tyrkir bættu við sérstakri 

borgaralegri réttindaskrá í samræmi við skilyrði sambandsins og að frekara samráð væri 

                                                 
143 Katzenstein 1997:262 
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146 Commission staff working document 2010:6-38 
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148 Commission staff working document 2010:6 
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haft við stjórnarandstöðuflokkana og aðra hagsmunaaðila næst þegar stjórnarskránni 

yrði breytt.
150

  

Í heimsókn sinni til Tyrklands rúmlega mánuði síðar endurtók hann þessi orð sín, 

lagði áherslu á að ný stjórnarskrá yrði fyrir alla ríkisborgara Tyrklands og að þrjú atriði 

yrði að tækla við gerð hennar. Í fyrsta lagi að styrkja grundavallarfrelsi svo sem 

tjáningarfrelsi blaðamanna. Í öðru lagi að Tyrkland verði heildsteypt óhlutdrægt 

réttarríki með virku dómskerfi og í þriðja lagi að Tyrkland leysi með stjórnarskránni úr 

vandræðum sínum við Kúrda
151

 og bæti meðferð sína á minnihlutahópum með 

umburðarlyndi. Að mati Fule mun sú lýðræðislega opnun á samfélaginu leiða til frekari 

umbóta.
152

 Undir hugmynd Stefan Fule (sem er reyndar ekki upphaflega hans) um nýja 

stjórnarskrá tekur sjálfstæða nefndin
153

 Independent Commission on Turkey
154

 sem telur 

að skipta verði út núverandi stjórnarskrá frá árinu 1982, sem skrifuð var af hernum, fyrir 

nýja sem sé í takt við evrópska mælikvarða.
155

 

Breytingarnar á stjórnarskránni í september fólust þó meðal annars í breyttri 

samsetningu á stjórnlagadómsstólnum og hinu háttsetta ráði dómara og saksóknara (e. 

High Council of Judges and Prosecutors). Breytingarnar fólu einnig í sér takmörkun á 

valdi herdómsstóla og að hægt sé að áfrýja ákvörðun æðsta hernaðarráðsins um 

brottvikningu til borgaralegs dómsstóls. Kynnt voru til sögunnar kjararéttindi fyrir 

almenna starfsmenn og jákvæð mismunun var leyfð til að hygla konum, börnum og 

gamalmennum.
156

 Að lokum var ákveðið að komið yrði á fót stjórnarskrárbundinni 

þjónustu umboðsmanns.
157

  

Ein af stjórnarskrárbreytingunum hefur hins vegar valdið deilum, en það er val á 

dómurum á stjórnlagadómsstólinn, þar var dómurum fjölgað úr 11 í 17. Eftir 

breytingarnar tilnefnir forsetinn 10 úr ákveðnu mengi einstaklinga úr lykilstofnunum 

þjóðfélagsins, en velur svo sjálfur beint fjóra. Þingið fær nú hins vegar að velja þrjá 

meðlimi úr hópi eftir tillögum endurskoðunarréttar og samfélags lögfræðinga.  

                                                 
150 Füle 2010b 
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Á meðan það er mat Framkvæmdastjórnarinnar að þátttaka þingsins færi ferlið nær 

því sem gerist í aðildarríkjum ESB
158

 hafa ýmsir innanlands
159

, en auk þess fræðimenn, 

áhyggjur af því að þátttaka þingsins bjóði þeirri hættu heim að stjórnmálavæða 

stjórnlagadómsstólinn. Einkum þar sem forsetinn fer beint eða óbeint með valdið á 

öllum öðrum tilnefningum og kemur úr flokki Erdogans.
160

 Almennt var þó vel tekið í 

breytingarnar innanlands þar sem 58% samþykktu þær, en kosningaþátttaka var 73%.
161

   

Árið 2007 hófst rannsókn á meintum glæpum öfgaþjóðernishringsins Erkenegon sem 

er sakaður um að mynda hryðjuverkahópa og reyna að steypa stjórninni. Meðal ákærðu 

voru fyrrverandi herforingjar.
162

 Árið 2010 stækkaði rannsóknin og nú hafa 270 manns, 

þar af 116 fulltrúar frá hernum og 16 blaðamenn verið ákærðir fyrir að reyna að fella 

stjórnina með meintu valdaráni á árunum 2006-2009. Meðal annars með því að ætla að 

valda uppþotum og óstöðugleika í landinu með því að drepa meðlimi minnihlutahópa 

sem ekki eru múslimar, en AKP flokkur Erdogans er skipaður múslimum sem álitnir eru 

íhaldssamir (en sjálfur sér flokkurinn sig sem sambærilegan flokk og Kristilegir 

demókratar eru í Evrópu
163

). Telur Framkvæmdastjórnin að í þessu dómsmáli felist 

tækifæri fyrir Tyrkland að sýna fram á virkni lýðræðislega kjörinna stofnana og 

réttarríkisins, en hefur áhyggjur af því að sakborningar njóti ekki sanngjarnrar 

málsmeðferðar, mikilvægt sé að aðlaga löggjöfina að evrópskum mælikvarða.
164

    

Um störf þingsins er lagt út frá áhyggjum af samskiptaleysi og nánast köldu stríði á 

milli flokka, sem felst í yfirgangi stjórnar gegn stjórnarandstöðu sem hægir á pólitískum 

umbótum.
165

 Stjórnarandstaðan ber hins vegar ekki minni ábyrgð á ástandinu, sem hefur 

stigmagnast á undanförnum árum, sérstaklega eftir að aðalsaksóknari reyndi að fá það í 

gegnum stjórnlagadómsstólinn árið 2008 að AKP flokkur Erdogan yrði leystur upp og 

einstaklingar innan hans bannaðir frá stjórnmálum í 5 ár.
166

 Var röksemdafærsla hans sú 

að aðgerðir flokksins væru andstæðar aðskilnaði ríkisins við trúarbrögð.
167

 Þrátt fyrir að 

vera rækilega studdur áfram af gömlu valdaklíkunni, sem inniheldur meðlimi hersins, 
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hluta af dómskerfinu og aðal stjórnarandstöðuflokkinn CHP, þá hafnaði 

stjórnlagadómsstóllinn henni.
168

 

Ein af ástæðunum á bakvið þetta ástand (að stjórnin getur vaðið yfir 

stjórnarandstöðuna) er að tyrkneska stjórnkerfið er fremur veikt þegar kemur að 

valddreifingu og valdajafnvægi, sérstaklega þegar einn flokkur nær völdum. Þá veður 

framkvæmdavaldið gjarnan yfir löggjafar- og dómsvaldið. Orsökina er að finna í 

lagaumhverfinu og þeirri forsendu að sigurvegarinn stjórni – en einnig hefur ríkt lítil trú 

á réttarríkið. Áður en AKP komst til valda reyndi dómskerfið og forsetinn oft að hegða 

sér eins og stjórnarandstaða, en eftir að Gul (einn helsti bandamaður Erdogan 

forsætisráðherra) varð forseti árið 2007 hefur lítið borið á því.
169

  

Að undanskyldum breytingum á stjórnarskránni voru ekki mörg lög sem fóru í 

gegnum þingið sem tengdust því að uppfylla Kaupmannahafnarskilyrðin. Meðal þeirra 

breytinga sem sambandið kallar eftir eru breytingar á kosningakerfinu, en í dag er 

þröskuldurinn fyrir flokka inn á þingið 10% sem er jafnframt sá hæsti í ríki innan 

Evrópuráðsins.  

Þá hefur sambandið áhyggjur af friðhelgi þingsins, sem er of vítt þegar kemur að 

spillingu en verndar ekki tjáningu á ofbeldislausum skoðunum. Hefur meirihluti 

þingflokksins Democratic Society Party (sem var bannaður á árinu fyrir að ráðast gegn 

óhagganlegum heilindum ríkisins, sem er varið í stjórnarskránni), sem gekk inn í nýjan 

flokk sem ber heitið Peace and Democracy Party, til að mynda verið sendur fyrir 

dómsstóla. Ástæðan er sú að stjórnarskráin er túlkuð á þann hátt að friðhelgi þingsins 

takmarkist við glæpi gegn heilindum ríkisins.
170

 Þann 11. desember 2010 ákvað svo 

tyrkneski stjórnlagadómsstóllinn að leysa upp fyrrnefnda flokkinn á þeim forsendum að 

flokkurinn tengdist ólöglegum hryðjuverkasamtökum/frelsissamtökum Kúrda PKK,
171

 

en haustið 2008 hafði slíkt einnig verið reynt. 

Þá hafa engar framfarir orðið á reglum varðandi starfsaðferðir þingsins sem 

sambandið hefur beðið eftir í tæp tvö ár.
172

 Þá staðreynd má skrifa á skort á samstarfi 
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innan þingsins en auk þess hefur sambandið áhyggjur af því hversu lítinn þátt þingið 

tekur í vinnu og framkvæmd að aðildaráætlun Tyrklands.
173

 

Gul forseti, sem hafði í skýrslunum árin 2008
174

 og 2009
175

 fengið lof fyrir sína 

framgöngu í átt til sátta bæði á stjórnmálasviðinu innanlands (fyrir að reyna að leita sátta 

við Armena en einnig Kúrda utanlands og fyrir að hvetja til þess að Tyrkland hraðaði 

umbótum í átt til viðmiða sambandsins), fékk fyrir síðastliðið ár sína fyrstu gagnrýni frá 

Framkvæmdastjórninni. Beindist gagnrýnin að skipan forsetans í stöður innan 

lykilstofnana, þar á meðal dómara og innan háskóla.
176

 Fyrrnefndu skipanirnar hljóta að 

teljast alvarlegar þegar haft er í huga að forsetinn er eins og áður kom fram einn helsti 

bandamaður Erdogan forsætisráðherra, þar með myndast hætta á einræði 

framkvæmdavaldsins í stað hefðbundinnar og nauðsynlegrar þrískiptingar valdsins.  

Í þessu umhverfi ofríkis framkvæmdavaldsins þar sem lítil sem engin samskipti eru á 

milli stjórnar og stjórnarandstöðu er nánast nauðsynlegt að Evrópusambandið hegði sér 

eins og stjórnarandstaða (þó að það sé ekki hlutverk þess) og bendi á galla kerfisins og 

hvernig stjórnin bæti sín vinnubrögð. Í dag má segja að sambandið sé helsta tryggingin 

fyrir að réttarríkið haldi og styrkist.
177

 Í ofangreindri umfjöllun hefur ríkisstjórnin spilað 

lykilhlutverk og því óþarfi að endurtaka sérstaklega aftur málin út frá hennar 

sjónarhorni. 

Stjórnarskrárbreytingarnar gengu í gegn og orð um frekari umbætur eru til alls fyrst, 

en það er hins vegar mat skýrsluhöfunda að þær gangi of hægt fyrir sig, einkum þegar 

kemur að grundvallarréttindum og þá eru erfið samskipti stjórnarinnar við aðra flokka á 

þingi áhyggjuefni. Framkvæmdastjórnin sér þó jákvæð merki um umbætur eftir að hægt 

hafði á þeim á undanförnum árum. Þeirra á meðal er aðgerðaáætlun fyrir árin 2010-2011 

um alla kaflana en auk þess umbótahópur skipaður af utanríkisráðherra, en sumar af 

ráðleggingum þeirra hafa þegar verið settar í framkvæmd, jafnframt sem aðrar þeirra 

snerta lykilumbætur í aðildarferlinu.
178

  

Í opinberri stjórnsýslu settu stjórnvöld fram hugmyndir um almennar úrbætur á 

starfsvenjum og hvernig uppfæra ætti rafræn gögn. Áðurnefnt starf umboðsmanns var 

sett á laggirnar í gegnum stjórnarskrána en aðrar viðbætur voru persónuvernd á 
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upplýsingum og rétturinn til upplýsingaskyldu ríkisins. Frekari umbætur verða þó að 

mati Framkvæmdastjórnarinnar að eiga sér stað í opinberri þjónustu og á lögum sem 

varða vald og stjórn á opinberu fjármagni. 

Í yfirferð um stjórnarskrána var minnst á takmörkun á dómsvaldi hersins, en það er 

engu að síður mat skýrsluhöfunda að háttsettir meðlimir innan hersins hafi farið út fyrir 

valdsvið sitt með yfirlýsingum og að enn sé herinn of valdamikill innan dómskerfisins. 

Þá hafi engar framfarir átt sér stað varðandi eftirlit þingisns á aukafjármagni til 

hersins.
179

  

Gagnrýni og mat Framkvæmdastjórnarinnar, þó rétt sé, endurspeglar hins vegar ekki 

þá viðkvæmu stöðu sem uppi er milli stjórnvalda og hersins. Líkt og kemur fram í 

skýrslu sjálfstæðu nefndarinnar er ljóst að völd hersins eru það mikil að hann getur 

hótað valdaráni líkt og árið 2007. Þá getur hann komið í veg fyrir sáttaumleitanir 

stjórnvalda við hópa eins og Kúrda líkt og raunin varð eftir 2005 og framkvæmt álíka 

inngrip sem hægja á aðildarferlinu.
180

 Hvert spor þarf því að vera tekið af vel yfirlögðu 

ráði. 

Framfarir urðu á réttarkerfinu. Bæði var réttarumbótum ársins 2009 komið í 

framkvæmd auk þess sem áðurnefndar breytingar voru gerðar á stjórnarskránni. Þá var 

eftirlitsmönnum, sem eiga að meta frammistöðu dómara og saksóknara, gert að senda 

sitt mat til háttsetta ráðsins (e. High Council) í stað þess að senda það til 

dómsmálaráðherra. Þetta var gert til að minnka líkurnar á pólitískum afskiptum. Kerfið 

er þó ekki fullkomnara en svo að ráðherrann er jafnframt forseti ráðsins og frá honum 

þarf samþykki. Auk þess hefur hann síðasta orðið þegar kemur að rannsóknum.  

Varðandi umbætur að þá leggur Framkvæmdastjórnin áherslu á að allir flokkar 

sameinist um það að framkvæma þær nauðsynlegu breytingar sem þurfi að eiga sér stað 

á réttarkerfinu svo það sé samkvæmt stöðlum sambandsins, en það þýðir frekari opnun, 

gegnsæi og kerfi sem er fyrir alla.
181

 Heilt yfir verður því ekki sagt að tyrkneska 

réttarkerfi standist samanburð við önnur lýðræðisríki sem byggja á réttarríkinu og 

framlag þess til félagslegs jöfnuðar og friðar er lítið sem ekkert. Tæknilega og 

skipulagslega er það eftir á, bæði vegna skorts á fjárveitingum frá ríki til starfsemi og 

starfsmanna dómskerfisins en einnig vegna pólitískra afskipta stjórnvalda af 

                                                 
179 Commission staff working document 2010:10-12 
180 Independent Commission on Turkey 2009:14 
181 Commission staff working document 2010:12-14 



  

41 

réttarkerfinu.
182

 Fyrr í kaflanum var komið inn á nokkur mál þar sem pólitísk afskipti 

stjórnvalda eða of mikil völd þeirra voru á kostnað sjálfstæðis réttarkerfisins. Fjallað var 

um ítök hersins, pólitískar ráðningar, áhyggjur af sakborningum, um valdsvið ráðherra 

og of víðri túlkun á friðhelgi þingsins sem Framkvæmdastjórnin hefur gagnrýnt.
183

 

Ekki þarf mikla þekkingu á tyrkneskum stjórnmálum,
184

 stjórnsýslu,
185

 

dómsstólum
186

 og þjóðfélagi til að átta sig á þeirri spillingu sem hefur viðgengist í 

landinu. Halda má því fram að erfiðara verði að leysa úr henni en mannréttindabrotum, 

áður en (og eftir) að inngöngu kemur.
187

 Fyrir hinn almenna borgara í Tyrklandi er 

vonin um aukið gegnsæi og minni spillingu stjórnvalda ein helsta ástæða fyrir stuðningi 

við aðild að Evrópusambandinu.
188

  

Í febrúar 2010 settu stjórnvöld fram aðgerðaáætlun fyrir árin 2010-2014 um það 

hvernig auka skuli gegnsæi og styrkja baráttuna gegn spillingu. Bæta á stjórnkerfið og 

auka áðurnefnt gegnsæi, ábyrgð og áreiðanleika opinberrar stjórnsýslu. 

Hugarfarsbreyting verður að mati stjórnvalda að eiga sér stað innan opinberrar 

stjórnsýslu, finna verði hvata til að vernda heilindi og fækka tækifærum á spillingu. Í 

júní hafði ríkisstjórnin svo komið í framkvæmd 15 af þeim 21 tilmælum sem matskýrsla 

frá árinu 2005 sem hópur ríkja gegn spillingu
189

 hafði mælt með. Helstu athugasemdir 

skýrslunnar urðu einnig að stjórnarskrárbreytingum svo sem aukið sjálfstæði dómsstóla 

og að stofnað yrði embætti umboðsmanns.
190

 Kom þessi góði árangur ársins þó ekki í 

veg fyrir að stjórnarandstaðan sakaði stjórnina um spillingu á þingi.
191

 Miðað við það að 

aukin gagnrýni hefur komið upp innanlands á ferlið sem getur leitt af sér aðild að ESB 

að þá verða væntanlega ekki gerðar neinar róttækar breytingar fyrr en ljóst er hvernig 

kosningar um mitt árið 2011 fara.
192

 

Þá eru nokkur atriði sem enn þarf að laga, þar á meðal þarf að takmarka friðhelgi 

þingmanna þegar kemur að spillingartengdum brotum og klára þarf lagasetningar til að 

auka gegnsæi þegar kemur að fjármögnun flokka og kosningaherferða. Að lokum þarf 
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Tyrkland að auka afkastagetu á almennum rannsóknarferlum. Í því felst að minni tími 

líði frá því að rannsókn hefst og þar til máli lýkur.
193

  

3.4 Pólitísk skilyrði – Mannréttindi og verndun minnihluta 

Í ríki þar sem lýðræðið og réttarríkið eru brothætt má gera ráð fyrir að staða 

mannréttinda og minnihlutahópa sé ekki góð. Ekki bætir úr skák þegar í gildi er 

stjórnarskrá skrifuð af hernum
194

 sem hefur framið valdarán með reglulegu millibili í 

landinu
195

 síðast árið 1997 og hótað þeim þess á milli (síðast árið 2007) og komist upp 

með það vegna tregðu réttarkerfisins til að taka á því.
196

 Að sama skapi er opinber 

stjórnsýsla á lágu plani og almenn spilling hefur ríkt áratugum saman. Í senn hafa því 

skapast kjöraðstæður til að brjóta mannréttindi og staða minnihlutahópa því döpur. 

Tyrkland er langt frá því að geta uppfyllt skilyrðin um mannréttindi og verndun 

minnihlutahópa, sérstaklega í framkvæmd. Ein af helstu ástæðunum er að stjórnarskráin, 

önnur lög í landinu og réttarkerfið leggja mun meiri áherslu á að vernda ríkið sjálft 

fremur en réttindi einstaklinganna.
197

 Tyrkjum tókst þó að ná fram ótrúlega miklum 

framförum eins og áður var greint frá á árunum 2000-2005, sem taldar eru mestu 

lýðræðisumbætur í sögu lýðveldisins.
198

  

Í skýrslunum undanfarin ár hefur verið lögð áhersla á að Tyrkland samþykki 

alþjóðleg mannréttindalög. Hafa Tyrkir klárað að fullgilda sáttmála Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðra, en eiga enn eftir að fullgilda valkvæðar bókanir 

stofnunarinnar um samninginn gegn pyntingum frá 2005 og aukabókanir við 

Evrópusáttmálann um verndun mannréttinda.
199

 

Mannréttindadómstóll Evrópu hefur í nógu að snúast þegar kemur að Tyrklandi, því 

úrskurðum frá dómsstólnum um brot hefur fjölgað með stigvaxandi hætti undanfarin ár. 

Á þeim tíma sem skýrsla Framkvæmdastjórnarinnar árið 2010
200

 tók yfir kvað 

dómstóllinn upp 553 brot sem Tyrkir voru sekir um (en alls bárust 5728 beiðnir),  

samanborið við 266 brot árið 2008
201

 (þá voru beiðnirnar 3705). Í nóvember árið 2010 
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biðu 16.100 mál varðandi Tyrkland afgreiðslu eða 11,3% allra mála, einungis Rússar 

voru með fleiri mál sem biðu úrlausnar.
202 

Hefur tyrkneska ríkið sætt sig við meirihluta 

þeirra úrskurða sem það hefur verið dæmt sekt um, en í skýrslunni er kvartað yfir því að 

oft sé eftirfylgnin engin.  

Varðandi eflingu og framkvæmd mannréttinda hyggst ríkisstjórnin koma á fót 

nokkrum stofnunum um mannréttindi. Ferlið sem er unnið í samstarfi við frjáls 

félagasamtök er þó ekki lengra á veg komið en svo að það á eftir að fara í gegnum 

þingið, en oft hefur það dregist mánuðum og árum saman að koma slíkum málum í 

gegn. 

Þjálfun opinberra starfsmanna í mannréttindamálum hélt áfram, enda ekki vanþörf á 

þar sem einstaklingar sem vilja standa vörð um mannréttindi hafa verið dregnir fyrir 

dóm og hafa rannsóknir verið réttlættar með tilliti til mjög víðra hryðjuverkalaga. Líkt 

og bent hefur verið á í fyrri skýrslum hafa þær stofnanir sem vilja efla og framfylgja 

lögum um mannréttindi vantað sjálfstæði og gögn.
203

  

Sjálfstæða nefndin tekur undir áhyggjurnar af of víðri hryðjuverkalöggjöf sem einnig 

leggur áherslu á það félaga- og tjáningafrelsi sem gróflega er brotið á, þá hvetur hún 

ríkisstjórnina til að endurskuldbinda sig til að færast nær evrópsku lýðræði og 

fjarlægjast úrelda stjórnunarhætti sem hafa viðgengist.
204

 Heilt yfir urðu einhverjar 

framfarir, á málaflokki sem hefur tekið gríðarlegum framförum á undanförnum árum en 

betur má ef duga skal. 

Um borgaraleg og pólitísk réttindi má segja að þrátt fyrir að Framkvæmdastjórninni 

finnist að enn sé beitt óhóflega miklu lögregluvaldi, þá hafi orðið jákvæðar breytingar. 

Sérstaklega eftir að ríkisstjórnin ákvað að fara að ákvæðum sem vernda einstaklinga 

lagalega fyrir pyntingum og slæmri meðferð,
205

 enda er Tyrkjum hrósað fyrir 

framfarir.
206

 Ekki er lengra síðan en í skýrslunni fyrir árið 2008 að erfiðlega gekk að 

framfylgja rétti þeirra sem voru í haldi lögreglu eða í fangelsi varðandi slæma meðferð 

og/eða pyntingar. Bæði að koma í veg fyrir beitinguna og að reka þannig mál fyrir 

dómsstólum. Þá voru lögreglan og herinn ásökuð um harðræði við minnihlutahópa og 
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mótmælendur, en einnig voru dæmi þess að félagasamtök hafi verið lögð niður 

samkvæmt dómsúrskurði.
207

  

Í dreifbýli og sérstaklega suðaustur hluta Tyrklands setur Framkvæmdastjórnin þó út á að 

margir sakborningar og eins fangar hafi ekki fengið þá lögfræðiaðstoð sem þeir eiga rétt á og 

að þeim hafi ekki verið ljóst að þeir ættu völ á henni. Umbætur í fangelsismálum hafa þó 

haldið áfram, með fjölgun starfsmanna og auknum réttindum minnihlutahópa en ennþá eru 

fangaklefar of þétt skipaðir. Langur tími líður frá því að menn eru dæmdir og þar til þeir byrja 

afplánun og í mörgum tilvikum bíða börn af sér dóm á sama stað og fullorðnir. Standast 

fangelsin ekki enn kröfur Sameinuðu þjóðanna.
208

 

Stöðuna á frelsi einstaklingsins verður að bæta almennt. Gildir þá einu hvort um sé að 

ræða tjáningarfrelsi, fundarfrelsi, félagafrelsi (sem stenst reyndar kröfur) eða trúfrelsi. Skal 

það tekið fram að vandamálið liggur ekki í rótum islam í Tyrklandi, heldur í skorti á 

viðurkenningu hins sterka ríkis og almennings á félagslegri fjölhyggju.
209

 

Fyrr í kaflanum var komið inn á tjáningarfrelsið sem snertir mörg önnur málefni, 

svosem baráttuna fyrir auknum mannréttindum, málefni Kúrda og Armena, auk annarra 

minnihlutahópa. Mestu áhyggjurnar snúa að því hversu margar kvartanir berast árlega til 

Mannréttindadómstóls Evrópu og hversu margar rannsóknir hafa farið fram á 

blaðamönnum í tengslum við Ergenekon málið, þar sem stjórnvöld telja að þeir séu að 

hafa áhrif á niðurstöðu málsins með birtingu trúnaðargagna. Þá hefur blað sem fjallar á 

opinskáan hátt um málefni Kúrda verið bannað og blaðamenn fangelsaðir fyrir 

hryðjuverkaáróður. Einnig var youtube bannað á árunum 2008-2010 því að þar mátti 

finna myndbönd sem brutu lög um glæpi gegn Ataturk. Undanfarið ár hefur þó orðið 

ákveðin opnun á tjáningarfrelsinu. Einkum varðandi viðkvæm málefni Kúrda, Armena 

og hlutverk hersins. Öllum er þó ljóst að tyrknesk lög um tjáningarfrelsi eru í engu 

samræmi við lög Mannréttindadómstóls Evrópu.
210

  

Jákvæðar framfarir urðu í reynd á fundarfrelsi minnihlutahópa. Kúrdar og Armenar 

gátu haldið upp á sína hátíðardaga án vandræða, en ofbeldi var beitt útaf mótmælum 

vegna málefna Kúrda í suðaustur hluta landsins.  

Lagaramminn vegna félagafrelsis er heilt yfir í samræmi við staðla ESB, en þar með er 

ekki sagt að allt sé í lagi. Hinar jákvæðu framfarir voru að dómsmál var fellt sem átti að banna 
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félag samkynhneigðra, tvíkynhneigðra, kynskiptinga og klæðskiptinga. Að sama skapi getur 

ekki talist eðlilegt að slíkt mál lendi fyrir dómsstólum og þá er áðurnefnt bann á 

stjórnmálaflokknum Democratic Society Party vafasamt í besta falli. 
211

  

Trúfrelsi og frelsi til að biðja er almennt virt, en líkt og víða í Evrópu hafa komið 

upp mörg siðferðisleg álitamál á undanförnum árum tengd trú
212

 sem Tyrkir hafa einnig 

tekist á við. Þegar ríkisstjórn Erdogans tilkynnti að hún hyggðist kynna lýðræðislega 

opnun (sem í grunninn fólst í opnum samtölum við minnihlutahópa um hvernig 

tyrkenska ríkið gæti komið til móts við þá til að bæta stöðu þeirra)  þá var því tekið 

þannig að nú ætti að taka á málefnum Kúrda. Þó að það væri aðalatriðið þá fólst einnig í 

opnuninni að staða þeirra sem væru annarar trúar (eða trúlausir) og í Alevis 

samfélögunum yrði bætt.
213

 Árin 2009 og 2010 hafa tyrknesk stjórnvöld átt samtöl við 

hina ýmsu trúarhópa til að reyna að koma til móts við þá og bæta stöðu þeirra. Auk 

Alevis eru það meðal annars gríska rétttrúnaðkirkjan og heilaga kirkja Armena en báðir 

trúflokkar héldu trúarþjónustu í fyrsta skiptið í yfir 90 ár í landinu.
214

 Þrátt fyrir jákvætt 

viðmót stjórnvalda er það mat Mannréttindadómstóls Evrópu að Tyrkland verði að 

samræma menntakerfið og löggjöf landsins að 2. grein í 1. bókun dómstólsins. Þar segir 

að engum skuli neitað um menntun og að ríkið skuli virða rétt foreldra til að sú menntun 

sé í samræmi við trú og hugmyndafræðilega sannfæringu,
215

 en trúarhópar í minnihluta 

hafa sent inn beiðnir til dómstólsins vegna þessa. Komst dómstólinn jafnframt að þeirri 

niðurstöðu að upplýsingar um trú á skilríkjum gæti leitt til mismununar og væri brot á 

samningum. Þá er það mat skýrslu Feneyjanefndar Evrópuráðsins að nauðsynlegt sé að 

trúarhópar sem ekki eru múslimar hljóti lögformlega stöðu. Í því samhengi verði að lesa 

saman grein 9 og 11 hjá Mannréttindadómstóli Evrópu.
216

 Í lengri tíma hefur 

trúarhópum í minnihluta verið bannað að þjálfa og/eða mennta einstaklinga til hlutverka 

innan trúarstofnanna (svo sem klerka og presta)  og að opna deildir innan háskóla sem 

gætu séð um slíkt – hafa þau mál verið í mislangri biðstöðu. Hafa sömu trúarhópar lent í 

vandræðum víðsvegar um Tyrkland varðandi samkomustaði fyrir trúarathafnir. Að 

lokum hafa verið í gangi dómsmál í Tyrklandi sem beinast að einstaklingum sem 

samvisku sinnar vegna (gegnum trú) neita að gegna herþjónustu, en beiðnir hafa borist 
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til Mannréttindadómstóls Evrópu vegna þeirra mála.
217

 Lýðræðislega opnunin sem felst 

í samræðum og að lokum í umbótum á stöðu ofangreindra hópa, hefur átt sér stað og er 

að eiga sér stað í Tyrklandi og endurspeglast hugsanlega best í trúfrelsi þeirra 

minnihlutahópa sem ekki eru múslimar. Um leið og mjög langt virðist vera í land er alls 

óvíst að þær miklu framfarir sem átt hafa sér stað hefðu orðið án aðkomu AKP flokks 

Erdogans. Vissulega er hægt að gagnrýna að ekki sé hraðar farið í breytingarnar en 

þegar horft er á þær í ljósi sögu tyrkneska ríkisins eru þær stórbrotnar. AKP flokkurinn 

er að eiga við breytingar sem koma inn á þá íhaldsömu einsleitu menningu sem hefur 

viðgengist og er hluti af kjarnanum í stofnun lýðveldisins og tryggð í gegnum 

stjórnarskrána.
218

 Um leið er uppi alþjóðleg krafa (sem er framandi fyrir Tyrkland) um 

að réttindi minnihlutahópa séu hluti af ríkisborgararétti og frelsi einstaklingsins.
219

  

Stoðir efnahagslegra og félagslegra réttinda eru óstyrkar. Kvenréttindi héldu áfram 

að batna eins og þau hafa gert undanfarin ár, en samt er staða kvenna veik. Líkt og getið 

var um í yfirferð á stjórnarskrárbreytingum að þá var jákvæð mismunun leyfð og lét 

Erdogan útbúa dreifibréf með því markmiði að auka atvinnuþátttöku kvenna og að jafna 

tækifæri þeirra á atvinnumarkaði. Að auki var stofnað ráð með viðkomandi 

hagsmunaaðilum til að fylgjast með þróuninni. Er hlutverk þess að gera drög að löggjöf 

og stefnum í málaflokknum og koma þeim til framkvæmdar. Eins og í fleiri 

málaflokkum er það reyndar ekki löggjöfin sem er slæm, heldur framkvæmdin á henni. 

Stjórnarskráin frá árinu 1982 tilgreinir í 10. grein að allir einstaklingar skulu vera jafnir 

og tekur sérstaklega fram að konur og menn hafi sama rétt og að ríkið skuldbindi sig til 

að slíkt sé raunin.
220

 Framkvæmdastjórnin tekur fram í skýrslu sinni fyrir árið 2010 að 

búið sé að loka á það kynjabil sem hafði viðgengist varðandi barnaskólamenntun á 

landsvísu, en uppá vanti á efri stigum og að bæta þurfi kennslu. Jafnrétti kynjanna 

almennt og ofbeldi gagnvart konum eru hins vegar ennþá stórt vandamál, auk þess sem 

fjöldi kvenna í stjórnunarstöðum í stjórnmálum, stjórnsýslu og stéttarfélögum er mjög 

takmarkaður. Skýrist það meðal annars af skorti á aðstöðu á umönnun barna, lágu 

menntunarstigi kvenna og tilurð rótgróinna staðalímynda.
221

 Þá er ekki til staðar kerfi 

fyrir félagslega aðlögun, sem þjónar venjulega þeim tilgangi að rétta stöðu kvenna af.  

Réttarstaða kvenna er einnig slæm en lagt er til að Tyrkir flýti sér að koma 
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stjórnsýslunni á það stig að ekki verði komist upp með ofbeldi gagnvart þeim. Í 

Tyrklandi er staðan því miður enn með þeim hætti (þrátt fyrir mikið átak árið 2008
222

) 

að sæmdarmorðum fer aftur fjölgandi. Að lokum eru þvinguð hjónabönd ennþá 

vandamál. Ástæðan á bakvið það hversu erfiðlega gengur að jafna hlut kynjanna 

almennt er framkvæmdin, en ekki skortur á lögum (þó að jákvæð mismunun muni 

vonandi hjálpa). Aðal vandamálið felst í skorti á mannskap með þekkingu á 

málaflokknum og fjármagnsleysi til að bæta úr því . Hafa samtök kvenna kvartað yfir 

hnignun í samskiptum sínum við þar til gerðar stofnanir. 
223

 Réttindi barna endurspegla 

réttindi kvenna, einkum þegar kemur að kynjaþættinum, varðandi jákvæða mismunun 

og áðurnefnda stöðu stúlkna í skólum, en einnig þegar kom að því að stofna nefndir og 

ráð til að halda utan um málefni þeirra.  

Jákvæðu fréttirnar eru þær að börnum fjölgar hlutfallslega í skólum landsins og að 

ríkið sér framvegis um heilsugæslu fyrir börn sem eiga fátæka foreldra. Þá fá þau börn 

sem sökuð eru um að tengjast hryðjuverkum eða hryðjuverkasamtökum mýkri 

meðhöndlun en fullorðnir í gegnum ungmennadómstól. Séu þau fundin sek þá fer 

refsingin fram í gegnum félagslegt kerfi og sálfræðitíma, þó að enn séu breytingarnar 

svo hægfara að í mörgum tilvikum bíða börn af sér dóma á sama stað og fullorðnir. 

Neikvæðu hliðarnar eru þó enn of margar. Þrátt fyrir að börnum hafi fjölgað 

hlutfallslega í skólum landsins er ástandið samt slæmt og lækkar mjög í dreifðari 

byggðum. Börn verða í of miklum mæli (eins og konur) fyrir ofbeldi heima fyrir en 

einnig í skólum og þá hefur náðst takmarkaður árangur varðandi barnaþrælkun. 

Tyrkland hefur heldur ekki gefið eftir varðandi þá fyrirvara sem ríkið setti á 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Þar viðurkennir ríkið ekki þrjár greinar (greinar 17, 

29 og 30
224

) sem snúa að rétti til tungumáls og menningarlegra auðkenna sem 

samræmast ekki stjórnarskrá ríkisins. Þrátt fyrir breytingar á meðhöndlun barna í 

réttarkerfinu hefur einungis tekist að mynda dómstóla fyrir börn í hluta landsins eða 

einungis í 30 sýslum af 81 sem er ástæðan fyrir því að börn sitja víða enn í fangelsum 

fyrir fullorðna. Niðurstaðan er því sú að þó að framfarir hafi orðið á málefnum barna að 

þá er enn langt í land og styrkja þarf frekar öll svið sem ríkið ber ábyrgð á gagnvart 

þeim.
225
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Andlega og líkamlega fatlaðir munu líkt og síðustu tveir hópar njóta góðs af 

jákvæðri mismunun, þegar hún kemst í framkvæmd en framkvæmdaleysið hefur hrjáð 

þennan málaflokk eins og svo marga aðra. Þannig er liðið tæplega eitt og hálft ár síðan 

að Tyrkland fullgilti sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðra. Þá eru bráðlega 

þrjú ár frá upphaflegri undirritun,
226

 án þess að ríkið hafi komið á fót stofnun eða 

eftirlitskerfi sem á að sjá til þess að samningurinn sé virtur í framkvæmd. Samanburður 

á skýrslunum frá 2010
227

 og 2008
228

  (árin fyrir og eftir fullgildingu) leiðir í ljós að lítið 

sem ekkert hefur breyst. Vandamálið er svo stórt að stjórnvöld geta ekki einu sinni 

markað upplýsta stefnu þar sem skortur er á gögnum, rannsóknum, greiningum og 

úrræðum. Vantar einnig víða upp á að aðgangur að opinberum byggingum sé til staðar 

fyrir þá sem mesta líkamlega fötlun bera auk þess sem fordómar eru víða gagnvart 

hópnum.
229

 

Réttindi launafólks jókst samkvæmt stjórnarskrárbreytingum þegar kemur að vinnu- 

og stéttarfélögum líkt og áður kom fram. Opinberir starfsmenn eiga nú rétt á 

kjarasamningum og að fara með rétt sinn fyrir úrskurðarvald dómsstóla ef svo ber undir. 

Bönnum var aflétt á allskyns verkföllum og verkbönnum en einnig var starfsmönnum 

leyft að vera í tveimur stéttarfélögum. Heilt yfir urðu framfarir varðandi rétt launafólks, 

en stéttarfélagsréttindi eru þó engan veginn í samræmi við staðla Evrópusambandsins. 

Er það mat skýrslu Framkvæmdastjórnarinnar að mörg ákvæði séu enn of hamlandi og 

þá vantar uppá samstöðu hjá stjórnvöldum og aðilum vinnumarkaðarins sem hindra nýja 

löggjöf.
230

   

Samkvæmt 10. grein tyrknesku stjórnarskrárinnar skal engum mismunað,
231

 en slíks 

er einnig getið í almennum lögum. Sumarið 2010 kom það fram hjá hópi um 

umbótaeftirlit sem skipað er helstu ráðherrum sem málin varða í Tyrklandi að nú skyldi 

ritað uppkast að nýjum lögum. Áttu þau að vera í samræmi við staðla sambandsins og 

stofnaður átakshópur sem hefði sérstakt eftirlit með mismunun. Að sama skapi yrði sett 

á fót Mannréttindastofnun Tyrklands
232

 í samvinnu við stofnanir, háskóla og stjórnvöld. 

Núverandi lagarammi er ekki í nægilegu samræmi við kröfur ESB og hafa fjölmargir 
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hópar lent í allskyns mismunun vegna þess. Meðal þeirra eru meðlimir í félagi 

samkynhneigðra, tvíkynhneigðra, kynskiptinga og klæðskiptinga sem hafa misst 

vinnuna vegna sinnar hneigðar, en einnig hefur verið notað gegn hópnum að hann brjóti 

gegn lögum um almennt siðgæði.
233

 Fyrr á árinu 2010 móðgaði auk þess Selma Aliye 

Kavaf, sem gegnir stöðu ráðherra, samkynhneigða (og allar vitibornar manneskjur) 

þegar hún sagði að samkynhneigð væri sjúkdómur sem einstaklingar þörfnuðust 

meðferðar við.
234

 Fælni og fordómar gagnvart samkynhneiðum hafa leitt til líkamlegs og 

kynferðislegs ofbeldis. Nokkrir kyn- og klæðskiptingar hafa verið drepnir og aðrir barðir 

af lögreglunni auk þess sem dómstólar hafa mildað dóma hjá einstaklingum sem hafa 

brotið gegn kyn- og klæðskiptingum á grundvelli eins konar ástríðuglæps.
235

  

Samhliða því að tyrknesk stjórnvöld hafa átt í samtölum við trúarhópa í minnihlutum 

hefur á undanförnum árum verið mikil umræða um eignarrétt þess hóps (líkt og annarra 

minnihlutahópa). Snýr málið einna helst að uppgjöri tyrkneska ríkisins við þá sem hafa 

orðið fyrir eignaupptöku, með skilum á eignum eða skaðabótum.
236

 Hefur ríkinu gengið 

erfiðlega að greiða úr þessu máli, bæði að framkvæma eftir eigin lögum og að fylgja 

eftir úrskurðum Mannréttindadómstóls Evrópu, en það er þó mat 

Framkvæmdastjórnarinnar að málið sé á réttri leið.
237

 

Virðing og verndun minnihlutahópa er af skornum skammti í Tyrklandi og er nálgun 

ríkisins takmörkuð eins og lesa mátti að framan. Tyrkland á enn langt í land með að 

uppfylla staðla og skilyrði Evrópusambandsins þegar kemur að virðingu og verndun 

gagnvart tungumáli, menningu og grundvallarréttindum minnihlutahópa sem, eins og 

áður var getið, samræmist oft ekki stjórnarskrá ríkisins. Ráðleggur Framkvæmdastjórnin 

Tyrklandi að sýna meira umburðarlyndi og stuðla að því að minnihlutahópum finnist 

þeir tilheyra ríkinu út frá sínum eigin verðleikum. Framfarir hafa engu að síður orðið á 

menningarlegum réttindum og þar holar dropinn steininn. Bönnum á útvarps- og 

sjónvarpssendingum á öðru máli en tyrknesku hefur verið aflétt og nú má heyra og sjá 

útsendingar á kúrdísku og arabísku, en einnig er fyrsti háskólinn byrjaður að kenna 

önnur tungumál fyrir framhaldsnám. Í hinu pólitíska lífi er einstaklingum hins vegar 

bannað að tjá sig á öðru tungumáli en tyrknesku samkvæmt lögum og eins gengur 
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erfiðlega fyrir þá sem ekki tala tyrknesku að hafa samskipti í opinberum stofnunum. 

Fyrir börn er uppi sú raunverulega staða að þau sem ekki hafa tyrknesku sem móðurmál 

geta ekki lært það í skólum landsins.
238

  

Árið 2004 voru sett lög um bætur vegna tjóns af völdum hryðjuverka og voru miðuð 

að þeim sem hafa farið illa út úr þeim atburðum (flóttamenn í eigin landi) sem hafa átt 

sér stað í suðaustur hluta landsins,
239

 vegna PKK samtakanna og tyrkneska hersins. 

Framfarir hafa orðið en þó er enn skortur á fjármagni og vinnuálag það mikið að mat 

nefndar um þessar bætur gengur hægt. Frá því að lögin tóku gildi árið 2008 hefur 

nefndin farið yfir 247.729 mál af 360.660 sem borist hafa, en talið er að fjöldi 

einstaklinga í þessari stöðu í Tyrklandi árið 2006 hafi verið á bilinu 954.000 – 

1.201.000.
240

 Á meðan er staða þessara flóttamanna í eigin landi bág og börn þeirra 

lenda utan skóla sökum fjárhags-, stofnana- og tungumálavandræða. Verða stjórnvöld 

því að hraða ferlinu verulega.
241

 

3.5 Pólitísk skilyrði – Svæðisbundin málefni og alþjóðlegar 

skuldbindingar 

3.5.1 Kýpur 

Eitt allra erfiðasta, ef ekki það erfiðasta, mál sem Tyrkland verður að leysa ásamt 

Evrópusambandinu og öðrum hagsmunaaðilum er Kýpurdeilan. Eins og getið var í 

upphafi kaflans er ennþá í gildi frysting á köflum frá árinu 2006, þar sem Tyrkland hefur 

ekki uppfyllt aukabókun frá því ári.
242

 Þar er Tyrkjum gert að opna hafnir og flugvelli á 

(tyrkneska)  norðurhluta eyjunnar til að að koma á tollabandalagi, þar á meðal við 

Kýpur-Grikki, í samræmi við reglur sambandsins.
243

 Í frystingunni felst að kaflar verða 

ekki opnaðir né öðrum lokað þar til bókunin er uppfyllt.
244

 Á meðan eru Tyrkir ósáttir 

við það að ESB loki á tollabandalag og aðstoð við norðurhlutann, þar sem stjórnvöld í 

gríska hluta Kýprar beita í raun neitunarvaldi.
245

 Önnur óleyst efni snúa meðal annars að 
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eignum og bótum til þeirra sem hafa þurft að flúa heimili sín í gegnum tíðina.
246

 Skýrast 

ofangreind atriði betur í sögulegri yfirferð hér að neðan. 

Kýpurdeiluna má í grunninn rekja til innrásar tyrkneska hersins og yfirtöku á 

norðurhluta eyjunnar árið 1974, þó að aðdragandinn að því sé ögn lengri og að á bakvið 

leynist margra alda ósætti við nágrannana í Grikklandi. Hefur deilan leitt til alþjóðlegrar 

spennu allt frá tímum kalda stríðsins til dagsins í dag, þar sem hún er í raun aðal 

hindrunin gagnvart hægfara viðræðum.
247

 

Aðdragandann að innrásinni má rekja til ársins 1964 þegar Makarios forseti Kýprar 

hugðist í gegnum sína ríkisstjórn breyta stjórnarskrá eyjunnar með þeim hætti að 

sjálfstjórn tyrkneska minnihlutans yrði skert. Yfirvöld í Ankara hótuðu að beita hernum 

ef svo færi og hætti forsetinn þá við. Þremur árum síðar hvatti gríska herforingjastjórn 

þess tíma gríska þjóðernissinna á Kýpur að sameina eyjuna undir Grikklandi. Er Tyrkir 

hótuðu Grikkjum og stríð virtist yfirvofandi þá hörfuðu grísk stjórnvöld frá yfirlýsingu 

sinni og ekkert varð úr þvingaðri sameiningu á Kýpur. Þegar gríska herforingjastjórnin 

var að falli komin árið 1974 leiddi það af sér uppreisn sameiningarsinna gegn Makarios 

forseta á Kýpur. Stjórnvöld í Ankara brugðust enn og aftur ókvæða við og heimtuðu 

inngrip þeirra afla (Bretland og Grikkland auk Tyrklands) sem tryggðu sjálfstæði og 

stjórnskipan eyjunnar árið 1960. Þegar Bretar og Grikkir neituðu þessu ákalli réðst 

tyrkneski herinn einn síns liðs inn í Kýpur
248

 og yfirtók á endanum um 40% af eyjunni. 

Að lokum lýsti Tyrkneska Lýðveldi Norður Kýpur formlega yfir sjálfstæði árið 1983.
249

 

Upphaf núverandi deilu við Evrópusambandið má rekja til inngöngu Kýprar í 

sambandið. Á sama tíma og Tyrklandi var neitað um stöðu umsóknarríkis árið 1997, 

með þeim afleiðingum að Tyrkland sleit tímabundið samskiptum við sambandið,
250

 

fengu 10 ríki sem höfðu sótt um á eftir Tyrkjum umsókn sína samþykkta. Á meðal 

þeirra Kýpur en þremur árum fyrr hafði Grikkland hótað að beita neitunarvaldi á 

tollabandalag milli sambandsins og Tyrklands ef að Kýpur yrði ekki með í næstu 

stækkun sambandsins.
251

 Þótti mörgum eðlilegt að áður en Kýpur fengi aðild yrði leyst 

úr deilunni. Var meðal annars vísað í Kaupmannahafnarskilyrðin um ágreining á milli 
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ríkja um yfirráðasvæði, 
252

 en vegna þeirrar sögulegu staðreyndar að norðurhluti 

eyjunnar hefur ekki verið viðurkenndur sem sjálfstætt ríki af öðrum en Tyrklandi, gat 

slík röksemdarfærsla ekki staðist.
253

 Aðrir sérfræðingar bentu á að sambandið vonaðist 

til þess að aðildarviðræðurnar við Kýpur, og jákvæð samskipti við Tyrkland í 

aðdraganda þess að aðildarviðræður voru tilkynntar, yrðu til þess að búa til hvatann til 

að leysa deiluna.
254

  

Oft hafði verið reynt að finna lausn áður, en árið 2002 setti Kofi Annan þáverandi 

aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna fram ítarlega tillögu um tveggja hluta 

ríkjasamband. Yrði hún samþykkt myndi norðurhluti eyjunnar einnig ganga í 

Evrópusambandið
255

 og var þessi lausn dyggilega studd af sambandinu. Hvatinn sem 

settur var fram í tillögu Annan virkaði hins vegar einungis á Kýpur-Tyrki og Tyrkland, 

sem þá var orðið ljóst að innganga í ESB frá sínu sjónarhorni væri bundin við lausn á 

deilunni. Á meðan sáu Kýpur-Grikkir fram á það í þjóðaratkvæðagreiðslunni um tillögu 

Annan sem fram fór þann 24. apríl 2004 að þeir væru þegar komnir inn í sambandið og 

þyrftu því ekki að samþykkja neitt. Í þeirri stöðu sem upp var komin höfðu Kýpur-

Grikkir því það sem kallað er BATNA
256

 í samningatækni. Tillaga Annan var verri fyrir 

hagsmuni ríkisins í Kýpurdeilunni en þeir töldu sig geta náð fram sem aðildarríki 

Evrópusambandsins. Á endanum samþykktu 65% Kýpur-Tyrkja samninginn en tæp 

76% Kýpur-Grikkja felldu samninginn og ekkert varð því úr tillögu Annan. Viku seinna 

voru Kýpur-Grikkir komnir inn í sambandið með mun betri stöðu til að fá sínu 

framgengt.  

Hafa fjölmargir bent á þau tvöföldu viðmið sem með þessu sköpuðust. Að sá hluti 

Kýpur sem hafi neitað að fara að stefnu sambandisins um lausn á vandamálinu hafi 

fengið inngöngu, en þeir sem hafi verið jákvæðir gagnvart henni sátu eftir. Hafa Kýpur-

Grikkir nú öll vopn í höndum sér gagnvart minnihlutanum og inngöngu annars ríkis.
257

 

Út frá samningatækni munu þeir einungis sætta sig við betri samning en tillögur Annan 

gerðu ráð fyrir þar sem minnihlutinn hefur nú þegar samþykkt þær.  
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Eitt fyrsta verk Kýpur-Grikkja eftir inngöngu var að þvinga sambandið til að ganga á 

bak pólitísks loforðs sem það veitti Kýpur-Tyrkjum
258

 um aðgang að innri markaði ESB 

ef að þeir segðu ,,já“ við tillögu Annan.
259

 Í besta falli var um að ræða mjög klaufalega 

stjórnun á atburðarás af hálfu sambandsins við það að leysa deiluna og er það mat 

sjálfstæðu nefndarinnar að með inngöngu Kýpur án lausnar á deilunni hafi 

Evrópusambandið flækt sig endanlega í málið og beri pólitíska ábyrgð á stöðunni.
260

 

Í dag er staðan með þeim  hætti að Tyrkland er eina landið í heiminum sem 

viðurkennir Tyrkneska Lýðveldi Norður Kýpur, auk þess sem ríkið viðurkennir ekki 

Kýpur en slíkt telur ESB að sjálfsögðu nauðsynlegt skilyrði fyrir inngöngu. Í dag er 

Kýpur hins vegar hluti af Evrópusambandinu og getur með neitunarvaldi sínu komið í 

veg fyrir framgang aðildarviðræðna Tyrklands með ýmsum hætti. Þá hefur 

alþjóðasamfélagið
261

 litið á innrásina árið 1974 sem ólöglegt inngrip og að 

sjálfstæðisyfirlýsingin níu árum seinna hafi verið í andstöðu við alþjóðalög og því sé 

ekki hægt að viðurkenna ríkið á norðurhluta eyjunnar.
262

  

Samningaviðræður hafa haldið áfram með ýmsum hætti síðustu ár með öllum þeim 

væntingum og vonbrigðum (hingað til) sem því fylgja. Sjálfstæða nefndin taldi í skýrslu 

sinni árið 2009 að það myndi ráðast á árinu sem nú er liðið hvort og þá hvernig eyjunni 

yrði skipt,
263

en ekkert bólar enn á endanlegri lausn sem báðir aðilar geta sætt sig við. 

Tyrkland heldur hins vegar áfram að styðja þær viðræður sem hafa átt sér stað á milli 

leiðtoga norður og suður hluta eyjunnar með aðstoð Sameinuðu þjóðanna og að styðja 

við þær lausnir sem stofnunin leggur fram.
264

 Um afleiðingar Kýpurdeilunnar verður 

fjallað betur í umfjöllun um aðildarviðræður í víðum skilningi. 

3.5.2 Kúrdar 

Kúrdar eru alls í kringum 12 milljónir eða um 15% af heildaríbúafjölda tyrkneska 

ríksins. Býr helmingurinn í suðaustur hlutanum þar sem þeir eru í meirihluta en restin í 
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vesturhlutanum og í stórborgum á borð við Ankara, Istanbul og Izmir. Flestir þeirra eru 

eins og Tyrkir almennt, súnní múslimar að trú.
265

  

Suður og suðaustur hluti Tyrklands er sá hluti ríkisins sem er lengst eftir á 

efnahagslega og félagslega. Undanfarin ár og áratugi hefur eitt af aðal verkefnunum, til 

að ýta undir efnahagslegar og félagslegar framfarir, verið bygging virkjanna undir 

nafninu South-East Anatolia project sem stjórnvöld hyggjast ljúka við árið 2012. 

Samhliða því hélt áfram allsherjar uppbygging á innra skipulagi í formi áveitna, vega, á 

heilsu og menntun, auk sérstakra aðgerða eins og aðgerðaráætlun til að auka völd 

kvenna. Inn á bága stöðu Kúrda hefur þegar verið komið og er það mat 

Framkvæmdastjórnarinnar að mikilvægt sé að stjórnvöld auki viðleitni sína við að leysa 

úr vandamálum sínum við þá. Meðal þeirra mikilvægustu eru breytingar á 

hryðjuverkalögum, bæði til að auka á mannréttindi þeirra en ekki síður til að draga úr 

hryðjuverkaárásum PKK sem hafa aukist undanfarin ár.
266

  

Líkt og áður var getið hafa tyrknesk stjórnvöld ekki staðið við 

Kaupmannahafnarskilyrðin þegar kemur að Kúrdum og verndun mannréttinda þeirra og 

annarra hópa. Á það við um virðingu og verndun gagnvart tungumáli, menningu og 

grundvallarréttindum. Þar á meðal áðurnefnt tjáningafrelsi blaðamanna, um bann á 

stjórnmálaflokki,
267

 um skort á lagalegri aðstoð við sakborninga í landshlutanum og þá 

staðreynd að Tyrkland viðurkennir ekki áðurnefndar greinar Barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna.
268

 Vandamál ríkisins gagnvart Kúrdum liggja því í nokkrum veigamiklum 

atriðum. Í fyrsta lagi í vanþróuðu landsvæði í suður og suðaustur hluta ríkisins. Í öðru 

lagi að Kúrdum sé neitað um menningarleg- og grundvallarréttindi, og að lokum að 

tyrkneski herinn hefur gerst sekur um mannréttindabrot og að PKK hefur í aldarfjórðung 

beitt hryðjuverkaárásum.
269

  

Ekkert af ofangreindu óréttlæti er réttlætanlegt en verður þó að skoðast í ljósi stöðu 

tyrkneska ríkisins. Ástæða stöðunnar er ekki algjört skilningsleysi gagnvart stöðu eða 

réttindum Kúrda (eða annarra minnihlutahópa) heldur hræðslan við upplausn og að ríkið 

muni klofna með allri sinni fjölbreytni og fjölda minnihlutahópa, líkt og gerðist í 

Júgóslavíu. Að sjálfsögðu er það engu að síður krafa sambandsins að Tyrkland uppfylli 
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skilyrðin. Tyrkir ættu þó á sama tíma að eiga vissan skilning vísan meðal þjóða Evrópu 

sem vilja fyrir alla muni vernda stöðu ríkisins. Eru jafnvel eins og Spánverjar enn í 

baráttu við þjóðernisminnihluta, samþykkja ekki minnihluta vegna stjórnarskráar eins og 

Frakkar eða eru í návígi við slíka baráttu eins og Bretar. Tyrkland verður að finna réttu 

leiðina fyrir sig innan marka skilyrða sambandsins og halda því jafnvægi.
270

  

Einu mikilvægu málefni er nauðsynlegt að sambandið ýti á eftir á komandi 

mánuðum, en það er loforð ríkisstjórnarinnar undir forystu AKP að samin verði ný 

stjórnarskrá eftir kosningarnar 2011.
271

 Stjórnarskrá fyrir alla sem þyrfti þá jafnframt að 

breyta eða endurskapa auðkenni tyrkneska ríkisins, meðal annars með breytingum á því 

hvað felst í ríkisborgararétti og hvað sameinar þrátt fyrir fjölbreytileikann.
272

 Að öðrum 

kosti munu málefni Kúrda halda áfram að vera tifandi tímasprengja þar sem 

þjóðerniskennd hefur aukist meðal þeirra.
273

 Krafan um sjálfsstjórn eða sjálfstæði fer 

vaxandi
274

 (auk grundvallarréttinda á borð við notkun eigin tungumáls hvar og hvenær 

sem er). Ekki minnka líkurnar nú þegar alda lýðræðisbyltingar á sér stað í næsta 

nágrenni í byrjun árs 2011.  

Þrátt fyrir allt hefur þó staða Kúrda batnað. Auk áðurnefndrar uppbyggingar á innra 

skipulagi í suðausturhluta landsins hefur stjórn Erdogan hafið lýðræðislega opnun með 

því að slaka á þeirri menningarlegu kúgun sem átt hefur sér stað. Má þar nefna með 

opnun fyrir útvarps- og sjónvarpsútsendingar á kúrdísku og hátíðardaga sem nú er 

haldið upp á. Hefur stjórnin notið hylli Kúrda í kosningum (hafa fengið um helming 

atkvæða í suðaustur hluta landsins) og bætt stöðu Kúrda meira en nokkur önnur stjórn í 

sögu Tyrklands.
275

 Sú bætta staða verður þó ekki útskýrð án myndarlegrar aðkomu og 

aðstoðar ESB við tyrkensk stjórnvöld.
276

 Augljós munur er á núverandi stjórnvöldum 

sem vilja fagna fjölbreytileikanum og þeim stjórnarandstöðuflokkum þar sem mikil 

þjóðerniskennd ríkir og lítill sem enginn vilji er til að breyta stjórnarskránni né einsleitri 

menningu ríkisins.
277

 Að lokum munu Kúrdar njóta góðs af því uppgjöri sem nú er að 

eiga sér stað vegna tjóns af völdum hryðjuverka. 
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Fyrstu viðbrögð Kúrda við hinni lýðræðislegu opnun tyrkneska ríkisins hafa hins 

vegar valdið vonbrigðum. Almenningur í suðaustur hlutanum og meðlimir úr bannaða 

flokknum Democratic Society Party (sem jafnframt fær um helming atkvæða á þeim 

svæðum sem Kúrdar eru í meirihluta
278

) hafa bent stjórnvöldum á að rétti aðilinn til að 

ræða við séu PKK og leiðtoginn Öcalan.
279

 Sá er jafnframt stofnaði samtökin, en hann 

hefur setið í lífstíðarfangelsi í Tyrklandi frá árinu 1999 vegna aðgerða og sögu PKK. 

Bæði Tyrkland og ESB líta á PKK sem hryðjuverkasamtök.
280

 

3.5.3 Landamæradeilur og svæðisbundin samvinna 

Tyrkir héldu áfram að ræða við granna sína í Grikklandi varðandi landamæri og að bæta 

tvíhliða samskipti ríkjanna. Skrifað var undir samkomulag um samvinnu á ýmsum 

sviðum, svo sem um viðskipti, menntun, flutninga, orku, menningu og umhverfisvernd. 

Þá mun Tyrkland taka aftur við ólöglegum innflytjendum sem farið hafa yfir 

landamærin. Þá héldu áfram þær tilraunaviðræður sem hafa staðið yfir frá árinu 2002 og 

snúa að landamærum ríkjanna og landhelgi. Kvartaði Grikkland yfir því að grannarnir 

hefðu brotið land- og lofthelgi á árinu 2010. 

Tyrkland hélt áfram að þróa sína svæðisbundnu samvinnu við önnur ríki
281

 og 

stofnanir
282

 tengdri slíkri samvinnu á svæðinu með frið og stöðugleika þess að 

leiðarljósi. Tyrkland styður við samþættingu allra ríkja á svæðinu við Evrópusambandið 

og samvinnu Evrópu og Bandaríkjanna. Þá hitti utanríkisráðherra Tyrklands kollega sína 

frá Serbíu og Bosníu og Herzegovínu. Síðar hittust forsetar landanna tveggja í fyrsta 

skiptið eftir stríðslok og undirrituðu yfirlýsingu í Istanbul um að markmið ríkjanna væri 

aðlögun (sem vonandi skilar þeim) inn í Evrópusambandið. Hélt Tyrkland einnig áfram 

að þróa jákvæð samskipti við ríki þau sem áður tilheyrðu Júgóslavíu og önnur grannríki 

í Austur-Evrópu.
283

 Fyrr í ritgerðinni hefur verið minnst á nýja utanríkisstefnu 

Tyrklands sem hefur það markmið að eiga ekki í neinum vandamálum við nágranna 

sína, en sú stefna hefur valdið mörgum hugarangri í ljósi þess hvaða ríki eiga þar í hlut. 

Hafa stjórnvöld í Tyrklandi og einkum Davutoglu slegið á ótta bæði í Bandaríkjunum og 
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Evrópu með því að fullyrða að ESB og NATO verði áfram hornsteinn í 

utanríkisstefnunni.
284

 

3.6 Aðildarviðræðurnar innanlands 

Þó að utanaðkomandi þættir kunni að reynast Tyrklandi erfiðastir í aðildarviðræðunum 

er ljóst að þá hefur einnig tekið á, og mun taka á, að sætta ólíka aðila innanlands. Aðila 

á borð við frjáls félagasamtök, fyrirtæki og aðra sem hafa efnahagslega eða pólitíska 

hagsmuni, sem þarf að sannfæra um það sem Brussel hefur uppá að bjóða. Pavel Telicka 

aðalsamningamaður Tékka orðaði það svo að aðildarviðræður fari fram 80% í 

heimalandinu, 15% í aðildarlöndum ESB og einungis 5% í Brussel.
285

 Þó að þessi 

prósentutala kunni að vera ónákvæm, til gamans gerð og kunni væntanlega að dreifast 

öðruvísi í dæmi Tyrkja, má ljóst vera að heimalandið skiptir verulegu máli en eins má 

túlka orðin þannig að fyrirstaða aðildarríkjanna sé oft veigameiri en sambandsins.  

Það sem Tyrkland tekst á við er í rauninni það sama og flest allar aðrar aðildarþjóðir 

hafa gert, að komast sem næst hagsmunum beggja aðila (ESB og hagsmunaaðila í 

Tyrklandi) og veigamikið atriði í samningatækninni er að stilla væntingum í hóf heima 

fyrir. Um suma kaflana verður erfitt að semja og varðandi aðra verður mjög erfitt fyrir 

Tyrkland að uppfylla á skömmum tíma eða of kostnaðarsamt. Má þar nefna kaflann um 

umhverfisvernd, en ríkisstjórnin mun þurfa að fara fram á aðlögunartímabil eða aðrar 

tímabundnar ráðstafanir þar sem málaflokkurinn er á lágu stigi í Tyrklandi samkvæmt 

Framkvæmdastjórninni.
286

 Að mörgu er því að huga. 

Í Tyrklandi líkt og öðrum samfélögum hafa myndast pólitískar átakalínur. Hjá 

Tyrkjum er það hlutverk ríkisins í efnahagskerfinu þegar kemur að hinu félagslega og 

efnahagslega. Pólitískt er það spurningin um hvað felst í lýðræði og svo menningarlega 

milli aðskilnaðar og trúar. Eins er átakalína á milli þess sem kalla má miðju í 

stjórnmálum á móti jaðarnum, en fylkingarnar eru ekki einu sinni sammála um hvor 

þeirra er á jaðrinum og hvor á miðjunni. Þessar tvær andstæður takast meðal annars á 

um hvort að Tyrkland tilheyri Evrópu eður ei, sem á undanförnum árum hefur orðið ein 

helsta átakalínan í tyrkneskum stjórnmálum. Stjónrmálaflokkarnir leiða hina pólitísku 

baráttu og hafa mikil áhrif bæði á almenning sem nauðsynlegt er að sannfæra, en eins þá 
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sem hafa efnahagslegra hagsmuna að gæta.
287

 Verður þó ekki litið framhjá því að álit 

almennings og efnahagslegir hagsmunir sveiflast ekki síður vegna ytri áhrifa, sem 

útskýrð verða ítarlega síðar.
288

 

Í gegnum þennan kafla um Tyrkland í dag og aðildarviðræðurnar hefur komið 

nokkuð skýrt fram hvernig línurnar liggja hjá stjórnmálaflokkunum og pólitískum 

öflum.  

AKP flokkur Erdogan sem á rætur í Islam leiðir fylkingu þeirra sem vilja sjá 

Tyrkland sem aðila að Evrópusambandinu með þeim umbótum sem því fylgja. Gegn 

þeim og umbótum standa herinn, hluti dómskerfisins og aðal stjórnarandstöðuflokkurinn 

CHP sem eru í þeim sporum að vilja standa vörð um upprunalegu rætur tyrkneska 

ríksins
289

 með sinni einsleitu menningu.
290

 Með þessari afstöðu sinni til einsleitrar 

menningar virðist hluti þessa gamla valdakjarna vera tilbúinn að stöðva umbætur og 

hægja á ferðinni í átt til aðildar að Evrópusambandinu með því að beita hernum gegn 

Kúrdum,  hóta valdaráni,
291

 og að fórna tyrknesku lýðræði.
292

  

Í þessu felst ákveðin þversögn því tyrkneski herinn, sem hefur verið hvað mest 

áberandi í að hægja á ferlinu, hefur löngum litið á sig sem eins konar heilagan varðmann 

fyrir hugsjónir og drauma Ataturks. Draumnum um að Tyrkland yrði vestrænt ríki og 

hluti af Evrópu en nú þegar þeir horfa upp á þær umbætur sem ESB fer fram á innan 

ríkisins er þeim brugðið. Réttindi þjóðernisminnihlutahópa og lýðræðisleg réttindi eru 

meðal þeirra atriða sem skarast oft á við þann kjarna tyrkneska ríkisins sem herinn hefur 

lofað að vernda.
293

 Andstaðan beinist því ekki beint gegn Evrópusambandinu heldur 

þeim umbótum og breytingum sem munu þurfa að eiga sér stað áður en að aðild 

verður.
294

 Frá því að AKP náði völdum hefur því orðið ótrúlegur viðsnúningur. Áður 

fyrr voru þeir stjórnmálaflokkar sem áttu sér trúarlegar rætur á móti aðlögun í átt til 

vestrænni hátta, en leiða nú Evrópuvegferðina. Á meðan gera þeir sem telja sig 

varðmenn hugsjóna Ataturk um að gera Tyrkland að vestrænu ríki, allt sem í þeirra valdi 

                                                 
287 Kubicek 2009:120 
288 Eralp 2009b:149-170 
289 Independent Commission on Turkey 2009:14   
290 Köker 2010:66 
291 Independent Commission on Turkey 2009:14     
292 Kubicek 2009:110 
293 Morris 2005:39-40 
294 Jörgensen 2007:17 



  

59 

stendur til að koma í veg fyrir aðild Tyrklands að sambandinu. Hlutverkin hafa snúist á 

hvolf.
295

  

Kosningahegðun almennings í Tyrklandi virðist ekki vera rígbundin við afstöðu 

stóru flokkanna tveggja til Evrópusambandsins og skoðun hans á Evrópu fer ekki eftir 

hefðbundnum átakalínum sem minnst var á að ofan.
296

 Afstaða almennings, og raunar 

fyrirtækja, virðist mun fremur bundin við samskipti Tyrklands við sambandið og 

aðildarríkin, auk annarra utanaðkomandi og innri þátta. Jókst stuðningur við aðild frá 

þeim tíma þegar Tyrkland var gert að umsóknarríki árið 1999 á fundinum í Helsinki og 

allt til ársins 2005. Áframhaldandi vandræði á Balkanskaga gerðu sambandinu ljóst 

hversu mikilvægt væri að dýpka samskiptin við Tyrkland sökum landfræðilegrar 

stöðu.
297

 Einnig spilaði þar inn í möguleg aðild Kýprar sem myndi auka á spennuna á 

öllu svæðinu, sérstaklega á milli Tyrklands og Grikklands. Hryðjuverkaárásirnar 11. 

september 2001 og umræðan í kjölfarið um átök menningarheima, höfðu þau óvæntu 

áhrif að aðildarríkin, þeirra á meðal Þýskaland, urðu jákvæðari fyrir frekari aðlögun 

Tyrklands tímabundið. Vorið 2001 hafði auk þess skollið á djúp efnahagskreppa í 

Tyrklandi sem gerði það að verkum að fjármálageirinn (og aðrir geirar í kjölfarið) gerði 

sér ljóst að nauðsynlegt væri að fá Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og Evrópusambandið sem 

akkeri til að koma á efnahagslegum stöðugleika. Voru því fjármála og pólitíska elítan 

sammála um hvað skyldi gera og í kjölfarið fylgdu viðeigandi umbætur allt þar til AKP 

tók við árið 2002 og áfram næstu tvö til þrjú árin þar á eftir. Á þessum sama tíma jukust 

samskiptin ekki einungis á milli stjórnvalda heldur einnig frjálsra félagasamtaka í 

Tyrklandi og aðildarríkjunum. Meðal annars í auknum erlendum fjárfestingum og 

viðskiptum en einnig hjá kvenna-, mannréttinda- og umhverfissamtökum.  

Á þessum gróskutíma umbóta og bættari samskipta við sambandið og aðildarríkin 

fór stuðningur við aðild í Tyrklandi upp í 75% .
298

 Pew Global Attitudes Survey gerðu 

svipaða rannsókn sem sýndi árið 2005 að 68% voru fylgjandi inngöngu en 27% 

mótfallnir, en haustið 2010 voru 54% með en 40% á móti.
299

 Eurobarometer hefur 

einnig spurt svipaðra spurninga og í einni slíkri eru íbúar þeirra ríkja sem eru í miðju 

ferli spurðir hvort að þeir telji að aðild muni reynast landinu vel eða illa. Árið 2004 
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svöruðu 71% Tyrkja að þeir teldu að aðild myndi reynast vel en einungis 9% illa, en 

árið 2008 hafði sú jákvæðni fallið niður í 42% en 29% töldu að áhrifin yrðu neikvæð.
300

 

Hvaða skýringar má finna á þessu fylgishruni? 

Fyrst skal nefna að þegar nær dregur aðild verður íbúum aðildarríkja ljóst að 

Evrópusambandið er ekki undralyf sem virkar á öll vandamál ríkisins en einnig að með 

aðild geti komið til kostnaðar. Slíkt mynstur viðhorfa má sjá hjá þeim þjóðum sem 

gengu inn í sambandið árið 2004 og 2007 en er þó í engu samræmi við það sem sjá má 

hjá Tyrkjum,
301

 því verður að skoða þá innri og ytri þætti sem höfðu áhrif.  

Þegar Tyrkir hófu loks ferlið eftir langa bið höfðu óveðurskýin þegar látið á sér 

kræla með Kýpurdeilunni sem átti eftir að ná hámarki. Á sama tíma og viðræðuferlið 

hófst átti sambandið einnig í stofnanavanda, sem fólst í því hversu erfiðlega gekk að 

koma stjórnarskrársáttmálanum áfram. Hluti af þeim vanda fólst í því að á þeim tíma var 

ekki einhugur um frekari samþættingu sem náði hámarki þegar Frakkar og Hollendingar 

neituðu að fullgilda sáttmálann (þar sem innganga Tyrklands spilaði hlutverk í 

orðræðunni innanlands
302

). Slíkt hafði aftur þau áhrif að þær þjóðir sem vildu frekari 

samþættingu stóðu gegn frekari fjölgun aðildarríkja og varð Tyrkland þar með að 

auðveldu skotmarki.
303

 Sérstaklega þar sem að á sama tíma var uppi krafa í Frakklandi 

og Austurríki þar sem ríkisstjórnir landanna lofuðu almenningi að fram myndu fara 

þjóðaratkvæðagreiðslur um aðild Tyrklands áður en landið gengi inn.
304

 Þessi innri 

vandræði sambandsins og breytt viðhorf ríkisstjórna í Evrópu, sem meðal annars var 

byggt á almenningsáliti (og verður rakið betur í næsta kafla), auk Kýpurdeilunnar, urðu 

þess valdandi að það hægði á ferlinu.
305

 Eins og gefur að skilja urðu afleiðingarnar þær 

að stuðningur almennings í Tyrklandi í garð aðildar minnkaði. Þeirra tilfinning og að 

hluta til ríkisstjórnarinnar var sú að Kýpurdeilan og frysting á köflunum væri afsökun. 

Að ósanngjarnt væri að setja aðild Tyrklands í þjóðaratkvæðagreiðslu þegar búið væri 

að uppfylla skilyrði sambandsins og að aðildarríkin og almenningur í Evrópu væri á 

móti aðild Tyrklands.
306

 Ekki bætti úr skák að samsæriskenningar um að veröldin sé á 
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móti Tyrklandi eru landlægar þar í landi.
307

 Breytingar á viðhorfi, í bland við 

áðurnefndar tilraunir andstæðinga aðildar innanlands til að tefja ferlið með ýmsum 

aðgerðum, urðu til þess að hægja á pólitískum og félagslegum umbótum. Sú þróun varð 

svo aftur til þess að enn meiri andstaða skapaðist í Evrópu. Jókst hún svo til muna þegar 

tyrkneski rithöfundurinn Orhan Pamuk var ákærður fyrir brot á grein 301, sem snýr að 

móðgun við tyrkneskt auðkenni, þegar hann sagði að Tyrkland hefði framið þjóðarmorð 

á Armenum.
308

 Náði höfnunartilfinning Tyrklands þá nýjum hæðum.
309

 Árið 2007 trúðu 

einungis 26% Tyrkja að ríkið fengi inngöngu inn í sambandið.
310

  

Þó að almenningur sé enn jákvæður gagnvart aðild þá hefur dregið úr ríkisstjórn 

Erdogans þrátt fyrir yfirlýsingar um annað, auk þess sem fleiri stjórnmálaflokkar eru nú 

mótfallnir aðild - þannig hefur dregið úr pólitískri samstöðu. Að sama skapi hefur dregið 

úr samstöðu milli fyrirtækja í garð aðildar eftir stærðargráðu. Halda minni fyrirtæki að 

þau stærri hafi haft meiri áhrif á aðildarferlið og að þau kunni sjálf að tapa á því. Staða 

borgaralegra samtaka er með þeim hætti að þeim hefur verið haldið úti í kuldanum eftir 

að stakkaskipti urðu árið 2005 og eru þau ósátt við að hafa ekki fengið að taka meiri 

ráðgefandi þátt í ferlinu.
311

  

Í úttekt Eurobarometer vorið 2009 kom fram að einungis 30% Tyrkja litu á sjálfa sig 

sem Evrópubúa en 74% er hlutfall þeirra sem litu á sig með þeim hætti innan 

aðildarríkja ESB.
312

 Í rannsókn sem kannaði sérstaklega tyrkneska elítu kom fram að 

58,5% þeirra töldu sig bæði Tyrki og Evrópubúa en 10% fannst sem þeir væru fremur 

evrópskir en Tyrkir.
313

 Þessar tölur varpa einhverri ljósglætu á það hversu hátt hlutfall 

Tyrkja líður eins og þeir séu Evrópubúar og svarar því að hluta til ,,að neðan og upp“ (e. 

bottom-up) sjónarhorninu varðandi Evrópuvitund.
314

 Gætu þessar tölur þó hæglega 

breyst ef Tyrkland verður að lokum aðildarríki. 

Frá því að Tyrkland fékk stöðu umsóknarríkis árið 1999 og til dagsins í dag hefur 

staðan innanlands sem felst í því að sannfæra almenning, frjáls félagasamtök, fyrirtæki 

og aðra efnahagslega og pólitíska hagsmunaaðila því verið mjög tvískipt. Annars vegar 

árin 1999-2004/2005 þar sem nokkuð breið pólitísk samstaða var um inngöngu, þar sem 
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almenningsálitið var gríðarlega jákvætt og frjáls félagasamtök og fyrirtæki áttu ásamt 

stjórnvöldum í nánum jákvæðum samskiptum við aðildarríkin og sambandið, með 

tilheyrandi umbótum. Frá þeim tíma hins vegar og fram til ársins 2010 með neikvæðari 

afstöðu og minni umbótum vegna verri samskipta, sem eru meðal annars komin til 

vegna ytri áhrifa Kýpurdeilunnar, stofnanavanda sambandsins og neikvæðari afstöðu 

almennings og ráðamanna í aðildarríkjunum
315

 Árið 2010 bendir þó til að skrið sé að 

komast aftur á umbætur.   

Ríkisstjórn Erdogans er því vandi á höndum, hún verður að keyra af stað frekari 

umbætur og gera allt sem í hennar valdi stendur til að vinda ofan af þessum minnkandi 

og verri samskiptum, auk þess að öðlast sjálf, og stuðla að, aukinni trú á því að aðild 

verði á endanum niðurstaðan.
316

 Þar er lausn á Kýpurdeilunni lykilatriði, sem verður 

vonandi til þess að leiða af sér endurnýjun í meiri samskiptum ólíkra aðila. Sömuleiðis 

er mikilvægt að leiðir Tyrklands og sambandsins tímalega liggi saman á ný, ekki 

einungis með auknum umbótum Tyrklands heldur einnig að innri erfiðleikar 

sambandsins séu að baki og að aðildarviðræður ríkisins verði settar í forgang.
317

  

Um það hversu langan tíma mun taka að klára samningaviðræðurnar verður ávallt 

erfitt að meta. Einungis er nóg að bera saman hin tvö ólíku tímabil hér að framan til að 

sjá hversu hratt og hægt ferlið getur gengið fyrir sig. Egemin Bagis hefur sagt að 

Tyrkland stefni á að uppfylla öll skilyrði sambandsins fyrir árið 2013
318

 en í upphafi árs 

2011 hlýtur öllum að vera það ljóst að slíkt mun ekki takast. Chirac fyrrverandi forseti 

Frakklands sagði við upphaf aðildarviðræðnanna að ferlið gæti tekið 20 ár
319

 og sú tala 

sem nú er nefnd er að 10-15 í viðbót muni taka til að klára ferlið.
320

 Sögulega væri mjög 

heillandi ef að Tyrkland yrði aðildarríki Evrópusambandsins árið 2023, en þá er öld 

liðin frá stofnun tyrkneska ríkisins 
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3.7 Um sanngjarna meðferð 

3.7.1 Almennt um sanngjarna meðferð 

The West has always been prejudiced against Turks, but we the Turks have always 

consistantly moved towards the West... in order to be a civilized nation, there is no 

alternative. 

   Ataturk.
 321

 

Um sanngjarna meðferð hefur þegar verið minnst á í kaflanum um aðildarviðræður (í 

þröngum skilningi) við Evrópusambandið. Þar var minnst á nauðsyn þess að til staðar 

séu fyrirfram skilgreind skilyrði líkt og Kaupmannahafnarskilyrðin sem koma í veg fyrir 

tvöföld viðmið, til að gæta réttlætis gagnvart þeim ríkjum sem sækja um og að ekki sé 

byggt á hlutdrægum tilfinningarökum. Áhersla Gunter Verheugen á að Tyrkir njóti 

sömu stöðu og þurfi hvorki að uppfylla hærri né lægri staðla en önnur ríki var 

sannarlega þörf áminning.
322

 Tyrkir hafa engu að síður kvartað yfir því að sambandið 

noti tvöföld viðmið. Um afleiðingar Kýpurdeilunnar hefur þegar verið rætt en auk þess 

hefur Egemin Bagis sagt það undarlegt að sambandið kvarti yfir að hægt hafi á 

umbótum þegar aðildarríkin hafi fryst 17 kafla. Telur hann einnig að það sé til marks um 

tvöföld viðmið þegar íbúar landa á borð við Serbíu, Svartfjallalands og Rússlands sem 

ekki hafa hafið aðildarviðræður komist án vegabréfsáritunar inn í aðildarríki 

sambandsins. Á sama tíma og Tyrkland sem slíkt hafi gert og tekið þátt í vegferð 

Evrópu frá árinu 1959 og sé aðili að flestum stofnunum þess, fái ekki slíkt réttindi fyrir 

sína borgara.
323

 

Fyrir stækkun sambandsins 2004 og 2007 var sambandið gagnrýnt fyrir þau tvöföldu 

viðmið sem giltu, annars vegar fyrir þau ríki sem þegar voru aðilar og hins vegar stífari 

fyrir þau sem vildu ganga inn í sambandið.
324

 Í aðildarferli Tyrklands verður það að 

teljast í besta falli vafasamt að Framkvæmdastjórnin gagnrýni ríkið fyrir að hafa ekki 

viðurkennt þrjár greinar í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem snúa að rétti til 

tungumáls og menningarlegra auðkenna (vegna þess að það samræmist ekki stjórnarskrá 

ríkisins).
325

 Á sama tíma hafa Frakkar sett fyrirvara á grein 27 í alþjóðasamningi um 

borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi frá sömu stofnun
326

 (vegna þess að hún eigi ekki 
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við og gangi gegn frönsku stjórnarskránni) en í henni eru réttindi 

þjóðernisminnihlutahópa innan ríkis til menningar, trúar og tungumáls tryggð.
327

  

Hér mætti telja upp allskyns atriði sem orka tvímælis en í stað þess er ætlunin að fara 

í  samanburð, þar sem aðildarferli Tyrklands er borið saman við ferli fyrrum austantjalds 

ríkjanna, þar sem Rúmenía spilar stórt hlutverk (vegna þess að ásamt Búlgaríu var það 

síðasta ríkið inn í sambandið og þekkt fyrir vafasama sögu í mannréttindamálum). Ætti 

samanburðurinn að gefa vísbendingar um það hvort að Tyrkir séu beittir ósanngjarnri 

meðferð. 

3.7.2 Samanburður á vegferð Tyrklands og Austur-Evrópu þjóða 

Þegar bera á saman aðildarferli Tyrklands og Austur-Evrópu ríkjanna (með Rúmeníu 

sérstaklega í huga), með því markmiði að skoða hvort að Tyrkland hafi fengið 

sanngjarna meðferð, er ágæt að byrja yfirferðina á lokum kalda stríðsins.  

Á jóladag árið 1989 var Nicolae Ceausescu einræðisherra í kommúnistaríkinu 

Rúmeníu tekinn af lífi. Á þeim tíma hafði Tyrkland verið aðili að Evrópuráðinu í 40 ár, 

37 ár í NATO og aðili að öllum þeim vestrænu stofnunum sem kostur var á í nokkra 

áratugi. Á þessu örlagamikla ári (1989) hafði Tyrklandi auk þess verið neitað um 

inngöngu í Evrópubandalagið á þeim forsendum að bandalagið hefði ekki áhuga á 

frekari stækkun fyrir árið 1993 og að Tyrkland væri ekki undirbúið undir það skref að 

verða aðildarríki.
328

 Fjórum árum eftir að Tyrklandi var hafnað með tilliti til skorts á 

undirbúningi ákvað Leiðtogaráð Evrópubandalagsins á fundi í Kaupmannahöfn árið 

1993 að Rúmenía yrði hluti af stækkuninni til austur en Tyrkland var skilið eftir, þrátt 

fyrir að að glundroði hefði ríkt í Rúmeníu með aftökunni á Ceausescu og falli 

kommúnismans.
329

 Verður það að teljast nokkuð kaldhæðnislegt að á sama tíma
330

 hafi 

sama ráð ákveðið að setja fram Kaupmannahafnarskilyrðin. Því að Tyrkland stóð framar 

Rúmeníu bæði efnahagslega og með tilliti til lýðræðis á þeim tíma.
331

   

Munurinn á þeim fjárhagslega og almenna stuðningi sem Tyrkland og Austur-

Evrópa fengu í framhaldinu, er ekki til þess fallinn að fegra ástandið. Á árunum 1990-

2000 fengu Rúmenar fjárhagslegan stuðning upp á 1500 milljónir evra eða 65 evrur á 

hvern einstakling og fékk með stuðningnum sérstaka andlega hvatningu til þess að 
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gerast aðili líkt og í tilvikum hinna Austur-Evrópu ríkjanna. Tyrkland fékk á sama tíma 

427 milljónir eða 7 evrur á hvern einstakling.
332

 Ekki þarf  að endurtaka þann skort á 

andlegum stuðningi og almennri neikvæðni sem Tyrkir hafa þurft að takast á við eftir 

stækkunina árið 2004, eða umræðuna fyrir það hvort að Tyrkland væri hluti af Evrópu.  

Gegn þessu má benda á að mismunur er á stærð ríkjanna út frá fólksfjölda og að 

Rúmenía ásamt Búlgaríu hafi verið meðal verst stöddu ríkja Austur-Evrópu.
333

 Sú 

staðreynd að ekkert bendir til þess að ákvörðunin um stækkunina árið 1993 hafi verið 

tekin út frá kostnaði og ávinningi (það gerðist síðar) dregur úr þeim rökstuðningi. Sé 

auk þess litið á Austur-Evrópu sem rúmlega 100 milljóna manna heild árið 2004, var 

það mat Framkvæmdastjórnarinnar fyrir stækkunina að aðildin myndi hafa jákvæð 

efnahagsleg áhrif fyrir bæði nýju og gömlu aðildarríkin. Ekkert bendir til þess að annað 

ætti að eiga við um Tyrkland.
334

  

Um öryggismál og lýðræðismál gildir hið sama. Umdeilanlegt er hvort telst 

mikilvægara fyrir öryggi Evrópu, Rúmenía eða Tyrkland (þó að flestir sérfræðingar 

myndu nefna hið síðarnefnda). Það að innganga Rúmeníu, ásamt öðrum ríkjum Austur-

Evrópu, hafi á þeim tíma verið réttlætt út frá öryggissjónarmiði er hins vegar 

athyglisvert í ljósi þess að sama gilti ekki um Tyrkland. Hafi lýðræði og verndun 

minnihlutahópa átt að vera aðalatriði í því hvers vegna Rúmenía og ríki Austur-Evrópu 

nutu forgangs þá hefði mátt beita tveimur aðferðum, en hvorugar hafa skýringargildi. 

Annars vegar að þau væru lengra á veg komin en Tyrkland (sem Rúmenía var ekki) eða 

skemur á veg komnar og þyrftu því stuðning (en þá hefði verið lögð áhersla á inngöngu 

Tyrklands, Rúmeníu og Búlgaríu).
335

  

Samanburður á aðildarviðræðum verður alltaf erfiður, því að ráð verður að gera fyrir 

því að nýjar stækkanir leiði af sér umræðu og breytingar um komandi stækkanir. Sjaldan 

ef nokkurn tímann hefur verið augljósari ástæða fyrir Evrópusambandið að íhuga slíkt 

heldur en eftir stærstu stækkun sambandsins árið 2004 (og 2007 í kjölfarið),
336

 en svo 

vill til að þá stóð Tyrkland eftir meðal þeirra þjóða sem næstar voru og eru í röðinni.  

Reynslan af stækkununum og þar af leiðandi afleiðingarnar fyrir þær þjóðir sem áttu 

eftir að fara í gegnum ferlið voru þær að sambandið setti strangari skilyrði og fækkaði 
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hvötum í samningsramma Tyrklands.
337

 Meðal þeirra voru pólitísk skilyrði þau sem 

þessi kafli er að stórum hluta undirlagður. Snerta þau Kaupmannahafnarskilyrðin en 

mörg þeirra ríkja sem gengu inn árið 2004 og 2007 voru gagnrýnd fyrir stöðu 

minnihlutahópa en Framkvæmdastjórnin mat það með þeim hætti að þau fullnægðu 

þessum skilyrðum. Á meðal þeirra var Lettland, en sú staðreynd að landinu mistókst að 

fullgilda rammasamning þann sem talinn er meðal mikilvægustu alþjóðlegra skjala fyrir 

verndun minnihluta og þungamiðja evrópskra staðla hafði engar afleiðingar í för með 

sér fyrir inngöngu. Í sínum lokaskýrslum árið 2004 fyrir þau lönd sem þá fengu 

inngöngu var kaflanum um pólitísku skilyrðunum sleppt, þannig að einungis var fjallað 

um spurningar um minnihluta út frá lögleiðingu á reglum sambandins gegn misrétti á 

löggjöf innanlands. Þau ríki sem á sama tíma fengu samskonar skýrslur frá 

Framkvæmdastjórninni (Tyrkland, Rúmenía og Búlgaría) en voru ekki á leiðinni inn á 

því ári, fengu hins vegar gagnrýni á stöðu pólitískra skilyrða og meðal þeirra á stöðu 

minnihlutahópa.
338

  

Á endanum ber Tyrkland ábyrgð á sinni eigin inngöngu en ekki sambandið,  bæði 

með því að uppfylla skilyrði og að ríkisstjórn þess tíma hafi getu til að semja við 

ESB.
339

 Tyrkland ætti ekki að dvelja í fortíðinni varðandi ósanngjarna meðferð. Varla 

verður þó litið framhjá því að í besta falli voru einungis veik rök út frá efnahagslegum-, 

lýðræðislegum- og öryggissjónarmiðum, að taka Rúmeníu fram yfir Tyrkland árið 

1993.
340

 Að sama skapi ætti Tyrkland ekki að leita fordæma í mati 

Framkvæmdastjórnarinnar á stöðu minnihlutahópa í ríkjum Austur-Evrópu, til að fara 

fram á afslátt á mannréttindum. Eftirgjöf sambandsins í Lettlandi skapar engu að síður 

óþarfa aðstæður sem auðvelt gæti verið fyrir önnur ríki til að benda á sem dæmi um 

tvöföld viðmið án þess að nokkur geti raunverulega mótmælt því. Umfram allt er slík 

eftirgjöf ekki í anda þeirra skilyrða og viðmiða sem sambandið vill standa fyrir. 
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4 Álit og áhrif aðildarríkjanna á aðildarferli Tyrklands 

4.1 Almennt yfirlit 

Í einföldum heimi myndu aðildarviðræðurnar ganga fyrir sig með þeim hætti að ríkið 

sem sækir um inngöngu þyrfti einungis að uppfylla fyrirfram greind skilyrði og 

sannfæra hagsmunaaðila heima fyrir til að fá inngöngu. Ástæðan fyrir því að svo er 

ekki, er sú að Evrópusambandið er ekki einungis Framkvæmdastjórnin og Evrópuþingið 

heldur einnig fulltrúar aðildarríkjanna. Þeir hafa sitt neitunarvald
341

 sem meðal annars 

tekur mið af pólitíkinni innanlands, forgangsröðuðum hagsmunum ríkisins og áliti 

almennings heima fyrir.
342

 Í þessum kafla er sjónum beint frá þeim jákvæðu sameinandi 

gildum sem Evrópusambandið setur og Tyrkland þarf að uppfylla sem þegar hefur verið 

fjallað um. Í stað þess verður sjónarhorn aðildarríkjanna kannað og hvaða skoðun 

lykilgerendur hafa á mögulegri inngöngu Tyrklands. Láta þau sér nægja jákvæð 

sameinandi gildi sambandsins, eða skipta neikvæðir afmarkandi þættir, sem jafnframt 

eru hluti af skilgreiningu Katzenstein á Evrópu, einnig máli.
343

 

Á milli þess tíma sem Tyrkland og ESB komust að samkomulagi um að hefja 

aðildarviðræður og þar til þær fóru formlega af stað steig Poul Skytte Christofferssen, 

fyrrum samningarmaður Dana í aðildarviðræðum fram. Hans mat var að sameiginlegt 

markmið með aðildarviðræðum við Tyrkland væri að ríkið gengi að lokum inn. 

Forsendur fyrir slíku yrðu þó að vera tvær; annars vegar að Tyrkir uppfylltu öll skilyrði 

og hins vegar að aðildarríki ESB skuldbindi sig til að skapa jákvætt almenningsálit fyrir 

inngöngu ríkisins.
344

  

Á meðan Tyrkland hefur þokast í átt að kröfum ESB (full hægt að margra mati) 

hefur minna farið fyrir umræðunni um hvernig aðildarríkjunum hefur á sama tíma 

gengið að skapa jákvætt almenningsálit í garð Tyrklands. 

Skoðun almennings og stjórnmálaelítunnar í aðildarríkjunum eru lykilatriði kaflans í 

þessu umdeildasta stækkunarferli í sögu sambandsins, en þó einkum hvað býr að baki 

þeirri skoðun. Hvernig skynja þessir aðilar það ferli sem átt hefur sér stað á 
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undanförnum árum og byggist sú skynjun á staðreyndum eða á mýtum og fordómum 

gagnvart Tyrkjum? Eru Tyrkir velkomnir þegar þeir hafa uppfyllt skilyrði sambandsins 

eða er Evrópa ,,ekki tyrknesk”? 

Til að komast að niðurstöðu um slíkt er rétt að kanna afstöðu almennings og 

stjórnmálaelítunnar heilt yfir. Í fyrsta lagi að kanna hver skoðun almennings er á 

inngöngu Tyrklands, en Eurobarometer hefur í nokkurn tíma haldið úti slíkum 

könnunum. Í þeim er almenningur bæði spurður út í inngöngu Tyrklands en einnig 

hvaða skoðun hann myndi hafa ef/þegar Tyrkland hefur uppfyllt öll skilyrðin. Tengt 

þessu verður kafað dýpra í það hvaða ástæður liggja að baki stuðningi eða andstöðu 

meðal almennings við inngöngu Tyrklands. Í öðru lagi verður álit stjórnmálaelítunnar 

kannað, á meðal helstu leiðtoga stærstu flokka í hverju aðildarríki og hvort að ólíkar 

skoðanir ráði för innan ólíkra aðildarríkja. Til að ná áliti stjórnmálaelítunnar og 

almennings betur fram verður kafað dýpra í afstöðu innan fimm ríkja, þar sem þrjú af 

þeim eru neikvæð en tvö jákvæð. Er það gert til að fá skýrari heildarmynd. Að því loknu 

verður kannað hvort ólíkar átakalínur innan Evrópusambandsins hafi áhrif. Í því felst að 

kannað verður hvort að völd ríkja innan sambandsins, landfræðileg staða og sýn þeirra á 

framtíð ESB skipti máli varðandi afstöðu til inngöngu ríkisins. Að sama skapi verður 

kannað hvort aðrar þekktar átakalínur innan sambandsins hafi áhrif á afstöðu til 

inngöngu Tyrklands.
345

 

4.2 Afstaða almennings og elítunnar innan aðildarríkjanna 

Here in Turkey I say: having Turkey as a full member of the Union does matter. Moreover, 

we can not afford to lose that very powerful concept of Europe which sticks to its 

commitments, provided that candidate countries stick to theirs. Of a Europe that says that 

we will accept any European nation that shares our values and meets our standards. To be 

effective, we need to look outward, not inwards. In an increasingly interdependent world, 

we can not afford xenophobia. This will make Europe lose its voice in the debate about the 

future global governance.  

- Stefan Fule346 

Í þann mund sem aðildarviðræður sambandsins við Tyrkland hófust með skimun í 

október 2005
347

 sýndu kannanir að stuðningur við aðild Tyrklands var meiri meðal 

ríkisstjórna í aðildarríkjunum en almennings innan þeirra.
348

 Hefur takmarkaður 

stuðningur meðal almennings í aðildarríkjunum heilt yfir verið stöðugur þegar 

                                                 
345 Aksit og Ustun 2009:10-11 
346 Füle, Stefan. 2010a 
347 Lundgren 2006:121 
348 Repa  2005 
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Eurobarometer hefur spurt um slíka afstöðu frá árinu 2000 en síðast var almenningur 

spurður um slíka afstöðu árið 2008,
349

 en andstaðan hefur vaxið á sama tíma.
350

 Ein af 

niðurstöðum könnunarinnar árið 2008 var að Tyrkland nýtur minnsta stuðnings meðal 

almennings í aðildarríkjunum af 12 tilteknum ríkjum sem mögulega verða tekin inn í 

komandi framtíðarstækkun sambandsins.
351

 Í heildina styðja einungis 31% aðild en 55% 

eru á móti henni, en meðal ríkja sem njóta meiri stuðnings en Tyrkland eru Kosovo og 

Albanía. Vænkast þó hagur Tyrklands þegar spurt er hver skoðun almennings yrði eftir 

að viðkomandi ríki hefur uppfyllt allar kröfur sambandsins en þá eru 45% fylgjandi og 

jafn margir andvígir,
352

 en í samskonar könnun frá árinu 2006 voru 39% fylgjandi og 

48% mótfallnir
353

 (þá voru aðildarríkin einungis 25). 85% Evrópubúa eru auk þess á því 

að Tyrkland geti ekki fengið aðild án þess að virða kerfisbundið mannréttindi 

samkvæmt könnun frá árinu 2007.
354

 

Fjögur ríki skera sig úr varðandi gríðarlega neikvæðni árið 2008 þegar spurt er um 

það hvort Tyrkland ætti að fá inngöngu að uppfylltum öllum skilyrðum sambandsins. 

Ríkin eru Austurríki með 79% almennings á móti, Þýskaland með 63%, Frakkland með 

60% og svo Lúxemborg með 64%.
355

  Um undirliggjandi afstöðu þriggja fyrrnefndu 

ríkjanna verður fjallað sérstaklega ítarlega síðar í kaflanum en þau eru jafnframt ríkin 

sem mest eru á móti frekari stækkun sambandsins á næstu árum samkvæmt 

Eurobarometer könnun frá árinu 2010.
356

  Á hinn bóginn eru íbúar jákvæðastir varðandi 

sömu spurningu frá 2008
357

 í Makedóníu (85%) og Króatíu (61%) en bæði ríkin eru í 

sömu biðstöðu og Tyrkland, í Rúmeníu (64%) sem er nýgengið inn en mesta athygli 

vekja Holland (67%) og Svíþjóð (71%). Svíar og Spánverjar eru jafnframt íbúar einu 

gömlu aðildarríkjanna, fyrir stækkunina 2004, sem styðja inngöngu Tyrklands án þess 

að sérstaklega sé spurt út í uppfyllingu á öllum skilyrðunum.
358

 Síðar í kaflanum verður 

jákvæð afstaða Svíþjóðar og Bretlands skoðuð sérstaklega.  

                                                 
349 European Stability Initiative 2010:14 
350 Ruiz-Jiménez og Torreblanca 2007:7 
351 Eurobarometer 2008:28   
352 Eurobarometer. 2008:275    
353 Eurobarometer. 2006:71   
354 Euractiv 2008b 
355 Eurobarometer 2008:275 
356 Eurobarometer 2010:83       
357 Að undanskyldum Tyrkjum og tyrkneska minnihlutanum á Kýpur. 
358 Eurobarometer 2008: 270 og 275  
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Í heildina var almenningur í 30 ríkjum
359

 (auk tyrkneska minnihlutans á Kýpur) 

spurður út í viðhorf til inngöngu eftir að Tyrkland uppfyllti öll skilyrði árið 2008. 17 ríki 

(og tyrkneski minnihlutinn á Kýpur) voru fylgjandi, 12 ríki voru mótfallinn og í einu 

ríki var álitið hnífjafnt (Belgíu). Í heildina skiptist almenningsálitið annars þannig í 

aðildarríkjunum að fylgjandi voru íbúar: Búlgaríu, Danmerkur, Eistlands,  Litháens, 

Spánar, Írlands, Ungverjaland, Möltu, Hollands, Póllands, Portúgals, Rúmeníu, 

Slóveníu og Svíþjóðar. Að sama skapi voru andvígir íbúar: Tékklands, Þýskalands, 

Grikklands, Frakklands, Ítalíu, Kýpurs, Lettlands, Lúxemborgar, Austurríkis, Finnlands, 

Bretlands og Slóvakíu.
360

  

Hvaða ástæður geta legið að baki því að almenningur í 12 ríkjum, sem öll hafa aðild 

að sambandinu, stendur gegn inngöngu Tyrklands jafnvel að því gefnu að ríkið uppfylli 

öll skilyrði sambandsins? 

Í könnuninni frá árinu 2009 var spurt almennt út í stækkanir. Ein spurningin bauð 

upp á sjö valmöguleika
361

 og hver þátttakandi gat valið um tvo af þeim sem hann taldi 

að skipti sig mestu máli varðandi framtíðarstækkanir. Heilt yfir nefndu 46% að ný ríki 

yrðu að uppfylla gildi sambandsins um frelsi og lýðræði, 43% var umhugað um 

efnahagsmál en öllu færri töldu að innflytjendamál (25%) og menningarleg og trúarleg 

mál (22%) skiptu máli. Frakkar, Austurríkismenn og Þjóðverjar voru yfir meðaltali í því 

að nefna menningarleg og trúarleg málefni, en aðeins á Ítalíu er hægt að segja að það 

hafi skipt raunverulegu máli. Mikilvægt atriði fyrir Frakka og Þjóðverja var hins vegar 

alþjóðahlutverk ESB.
362

 Sú staðreynd er áhugaverð sé litið til þess að ríkin tvö eru 

leiðandi öfl innan sambandsins og að almenningur og elítan í þeim ríkjum eru meðal 

þeirra sem mest eru á móti aðild Tyrklands, en samkvæmt spá um mannfjöldaþróun 

verða Tyrkir orðnir 90 milljónir um árið 2015. Samkvæmt núverandi reglum 

sambandsins ættu þeir því rétt á forystuhlutverki og meira vægi í ákvarðanatöku,
363

 eins 

og komið var inná í skilgreiningarkaflanum. 

Önnur merkileg staðreynd af viðhorfi almennings í könnuninni frá árinu 2009 er að 

meira en 50% af íbúum Evrópu telja að innganga Austur-Evrópu þjóðanna hafi haft 

                                                 
359 Aðildarríkin 27 en auk þess Tyrkland, Króatía og Makedónía. 
360 Eurobarometer 2008:275      
361 1. Frelsi og lýðræðisleg gildi. 2. Aldur íbúa Evrópu (þeir eru að eldast). 3. Hlutverk 

Evrópusambandsins í heiminum. 4. Efnahagsmál. 5. Stöðugleiki á landamærum sambandsins. 6. 

Menningarleg og trúarleg mál. 7. Innflytjendamál.  
362 Eurobarometer 2009b:36-38    
363 Auðunn Arnórsson 2009:84 
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fjórar eftirtaldar neikvæðar afleiðingar í för með sér: að erfiðara væri að stjórna 

sambandinu, að stækkunin hefði þýtt töpuð störf í heimalandinu í framhaldinu, að hún 

hefði skapað vandamál sökum ólíkrar menningar og gilda (milli nýju og gömlu 

aðildarríkjanna) og að inngangan hefði aukið óöryggi í álfunni.
364

 Er því gjarnan haldið 

fram að hefði almenningur í aðildarríkjunum fengið að tjá sig í atkvæðagreiðslu um 

inngöngu ríkja eins og Búlgaríu og Rúmeníu hefði þeim verið hafnað.
365

 Slíkt mat gefur 

ákveðnar vísbendingar um stöðu Tyrklands, en hið jákvæða er að með tímanum er 

líklegt að þessi áhrif á aðildarferli Tyrklands dragist saman.
366

 

Ein af spurningunum sem tekist var á um innan ESB eftir stóru inngönguna árið 

2004 var einmitt hvort að eitt af skilyrðum sambandsins fyrir frekari stækkun ætti að 

vera að mat á getu ESB til að taka við nýjum ríkjum, út frá því hvort að sambandið 

myndi virka á árangursríkan hátt.
367

 Slíkt gæti haft gríðarlegar afleiðingar, einkum fyrir 

Tyrki með þar til gerðum útilokunaráhrifum án þess að ríki sambandsins yrðu sökuð um 

fordóma. 

Í rannsókn sem framkvæmd var árið 2007
368

 var innganga Tyrklands sérstaklega 

tekin fyrir. Markmið rannsóknarinnar var að meta á hverju álit almennings í Evrópu 

væri byggt þegar kæmi að inngöngu Tyrklands, eftir því hvort að viðkomandi væri 

fylgjandi eða andvígur henni. Í fyrsta lagi hvort að byggt væri á nytsemd, sem væri 

metin út frá kostnaði og ábata, í öðru lagi hvort byggt væri á auðkennum um það hvort 

að Tyrkland tilheyri Evrópu eða í þriðja lagi hvort að post-national rök væru nýtt, um að 

Tyrkland uppfylli þau skilyrði sem sambandið byggir á. Samkvæmt niðurstöðum þá 

hafa rökin með og gegn aðild margar víddir og almenningur notar ólík rök með hvorri 

afstöðu. Helstu niðurstöður sem höfundarnir draga fram eru að fylgjendur aðildar 

Tyrklands nota mest þriðju rökin um að Tyrkland uppfylli öll skilyrði sambandsins og 

fái þá inngöngu, á meðan andstæðingar aðildar nota rök númer tvö sem snerta auðkenni 

og spurninguna um það hvort að Tyrkland sé hluti af Evrópu (eða eins og Katzenstein 

myndi orða það, að Evrópa sé ekki tyrknesk). Mat á kostnaði og ábata skiptir svo 

minnstu máli. Samkvæmt þessu skiptir miklu máli hver sýnin verður á það hvað Evrópa 

er og er ekki þegar að Tyrkland hefur uppfyllt öll skilyrði sambandsins.
369

 Jafnframt er 

                                                 
364 Eurobarometer 2009b:30 
365 Le Gloannec 2007:75 
366 Barysch 2007:6 
367 Arvanitopoulos og Tzifakis 2009:12-14 
368 Byggð á niðurstöðum Eurobarometer könnunar frá árinu 2005. 
369 Ruiz-Jiménez og Torreblanca 2007:7-24 
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ljóst að Tyrkland (og að margra mati Evrópusambandið) á stórt verkefni fyrir höndum 

við það að sannfæra almenning í Evrópu um að ríkið sé hluti af Evrópu. Að sama skapi 

eru líkur á því að ábatinn af inngöngu Tyrklands muni ekki nýtast sem sterkt vopn í 

þeirri baráttu, vegna þess að andstæðingum inngöngunnar er umhugað um auðkenni en 

ekki hvaða kosti Tyrkland hafi upp á að bjóða. Tyrkland verður því fyrst að sannfæra 

efasemdarmennina um að ríkið sé í raun evrópskt áður en það notfærir sér sína kosti.  

Bæði almenningur í Tyrklandi og íbúar ríkja Evrópusambandsins eru því að kljást 

við spurninguna um framtíðar auðkenni sín þegar kemur að mögulegri inngöngu 

Tyrklands. Almenningur í Tyrklandi spyr sig hvort að ríkið eigi að ganga í 

Evrópusambandið út frá spurningunni hvers konar Tyrkland það vilji og almenningur í 

Evrópu spyr að sama skapi hvort að sambandið eigi að hleypa Tyrklandi inn út frá 

spurningunni hvers konar Evrópu það vilji. Í Evrópu er spurningin reyndar flóknari þar 

sem mismunandi ástæður liggja að baki. Í Tékklandi, Póllandi
370

 og Þýskalandi eru 

margir andsnúnir vegna þess að þeir líta á Evrópusambandið og framtíð þess sem kristið 

samband en slíkt truflar ekki hina kristnu spænsku þjóð að sama marki. Í Austurríki og 

Ungverjalandi eru margir mótfallnir vegna sögulegrar reynslu af Ottomanveldinu, en 

slíkt hefur ekki sömu áhrif á Slóvena og Ítali. Að sama skapi hefur fjöldi múslima í 

Frakklandi neikvæð áhrif á almenning en slíkt skín ekki jafn skært í gegn hjá Bretum 

þar sem slíkir innflytjendur eru einnig fjölmargir.
371

 Sá samanburður er reyndar ekki að 

öllu leyti sanngjarn þar sem  5,3 milljónir múslima bjuggu í Frakklandi (sem var mesti 

fjöldi þeirra innan aðildarríkis sambandsins) árið 2006, en 1,6 milljón í Bretlandi (þriðja 

mesti fjöldi múslima) en báðar þjóðir voru þá um 60 milljónir.
372

 

Þá er einnig munur á fjölmörgum atriðum þar sem almenningur verður fyrir áhrifum 

af stefnu sinna stjórnmálamanna og þeirra framtíðarsýn, en að mörgu leyti er 

almenningur reyndar ónæmur fyrir mögulegum kostum aðildar.
373

 Bresk stjórnvöld 

horfa meðal annars til mikilvægis utanríkisstefnunnar og öryggismála og hafa því litið á 

Tyrkland sem vænlegan kost
374

 á meðan þau ríki sem horfa inn á við, hafa aðra afstöðu. 

Má þar nefna sambandsríkjasinna sem telja að með inngöngu Tyrklands verði erfiðara 

                                                 
370 Í Eurobarometer könnuninni frá árinu 2008 var almenningur þó jákvæður í garð Tyrklands út frá 

báðum spurningunum sem áður voru nefndar. 
371 Barysch 2007:2 
372 Tziampris 2009:69-70 
373 Barysch 2007:5 
374 Tocci 2007b:27-28 
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að ná þeim draumi fram þar sem stækkanir þýða minni líkur á dýpkun innan stofnana.
375

 

Aðdáendur þessarar framtíðarsýnar má finna í öllum ríkjum sambandsins en oftast er 

bent á Frakkland, Þýskaland, Belgíu og Ítalíu í þeim efnum. Að sama skapi hugnast 

stjórnvöldum í Bretlandi og á Norðurlöndunum framtíðastækkanir frekar, enda þau ríki 

sem tregust hafa verið til í að dýpka samrunaferlið.
376

 

Í upphafi kaflans var gerð grein fyrir því hvernig aðildarferli gengi fyrir sig í 

fullkomnum heimi. Þar sem ríki sækti um aðild, uppfyllti skilyrðin og fengi að lokum 

inngöngu eftir að hafa ráðfært sig við hagsmunaaðila heima fyrir – þetta er sjónarhorn 

umsækjandans. Út frá sjónarhorni aðildarríkjanna skiptir almenningur máli, en ein af  

helstu lifandi spurningunum um framtíð Evrópusambandsins er hvernig jafnvæginu 

skuli háttað milli Evrópu sem sambands ríkja og Evrópu sem sambands einstaklinga.
377

 

Í augnablikinu hefur almenningur einungis tvö vopn gagnvart aðild Tyrklands; annars 

vegar að koma í veg fyrir hana í þjóðaratkvæðagreiðslu (sem sumstaðar mun ekki fara 

fram og/eða er bönnuð eins og í Þýskalandi) og hins vegar að fella þá leiðtoga sem 

jákvæðir eru gagnvart inngöngu ríkisins í kosningum. Þar þarf þó að íhuga margt annað 

en inngöngu Tyrklands. Fyrir mann eins og Sarkozy hefur neikvæð afstaða hans 

gagnvart Tyrklandi ekki skemmt fyrir pólitískum frama. Aðalástæða þess að Chirac varð 

að lofa Frökkum atkvæðagreiðslu um inngöngu Tyrklands var að almenningur, og 

raunar þingið, var ósátt við þá ákvörðun hans
378

 að samið var fyrir hönd ríkisins án 

aðkomu almennings og þings um að hefja aðildarviðræður við Tyrkland. Því hefur 

almenningur þetta bráðabirgðarvopn um þjóðaratkvæðagreiðslu í Frakklandi (og raunar 

Austurríki einnig)
379

 á meðan Evrópusambandið hefur ekki tekið þá ákvörðun hvernig 

almenningur skuli koma að málum varðandi framtíðarstækkanir þess.  

Hér á eftir verður farið dýpra í stöðu opinberrar umræðu, álit stjórnmálaelítunnar og 

almenningsálitsins í Frakklandi, Þýskalandi, Austurríki, Svíþjóð og Bretlandi. Fyrst er 

þó rétt að kanna stöðu mála í öðrum aðildarríkjum.  

Að undanskyldum ofangreindum ríkjum sem síðar verða könnuð er einna 

áhugaverðast að skoða afstöðu grannanna í Grikklandi og Kýpur (Kýpur-Grikkir). Í 

Helsinki árið 1999 breyttu grísk stjórnvöld um stefnu varðandi aðildarferli Tyrklands. 
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Áður voru þau mjög neikvæð og tilbúin að hindra inngöngu en í dag er stuðningurinn 

háður því að Tyrkland uppfylli öll skilyrði. Á meðal þeirra er lausn á Kýpurdeilunni en 

auk þess hafa Grikkir trú á því að auðveldara verði að leysa tvíhliða vandamál ríkjanna 

innan ESB. Hefur tímabilið frá 2005 einkennst af þýðu í samskiptum ríkjanna. 

Fjölmiðlar, smáflokkar og einkum almenningur er þó ekki með öllu sáttur við þessa 

þróun
380

 en minnihluti Grikkja (47% á móti 53%) var hlynntur aðild Tyrklands árið 

2008 með þeirri gefnu forsendu að Tyrkland uppfyllti öll skilyrðin.
381

  

Um Kýpurdeiluna hefur þegar verið rætt og skoðanir eru skiptar á suðurhluta 

eyjunnar þar sem Kýpur-Grikkir mynda aðildarríkið Kýpur. Við völd í dag er 

vinstrisinnuð ríkisstjórn Demitris Christofias sem var þegar hún komst til valda mun 

jákvæðari gagnvart samningaviðræðum við Kýpur-Tyrki og inngöngu Tyrklands en 

miðjustjórn Tassos Papadopoulos. Christofias hét því að leysa Kýpurdeiluna en þrátt 

fyrir langar samningaviðræður er deilan enn óleyst. Að (vafasömu
382

) mati Kýpur-

Grikkja liggur ástæðan að mestu hjá stjórnvöldum í Ankara fremur en hjá 

norðurhlutanum. Christofias er þó á sömu skoðun og grísk stjórnvöld, hann er hlynntur 

inngöngu Tyrklands á þeim forsendum að ríkið uppfylli skilyrði Evrópusambandsins og 

þar með taldri lausn á Kýpurdeilunni sem hann telur að Evrópusambandið verði að 

koma að í auknum mæli. Þangað til að Tyrkland uppfyllir skilyrðin munu stjórnvöld á 

suðurhluta eyjunnar setja eins margar hindranir og mögulegt er til að draga úr hraðanum 

í aðildarviðræðum Tyrklands við sambandið.
383

 Almenningur endurspeglar afstöðu 

stjórnvalda vel því að í Eurobarmeter könnuninni frá 2008 voru 11% með aðild 

Tyrklands en 85% á móti, en þegar forsendan um að Tyrkland uppfyllti öll skilyrði er 

sett fram var 48% hlynntur en 49% andvígur.
384

 Í Grikklandi og á Kýpur er innganga 

Tyrklands því að miklu leyti tengd hagsmunum heima fyrir. 

Stjórnvöld á Ítalíu hafa verið jákvæð ganvart inngöngu Tyrklands frá 1997 og það er 

ekki líklegt til að breytast í náinni framtíð. Er ástæðan sú að frá seinni heimsstyrjöld 

hefur stefna ríkisins verið að líta jákvæðum augum á samrunann í Evrópu og að auka 

tengslin yfir Atlantshafið (að undaskyldum Kommúnistaflokknum) en í því samhengi 

                                                 
380 Kotsiaros 2009:92-101 
381 Eurobarometer. 2008:275  
382 Senyuva  og Akit 2009:222 
383 Melakopides 2009:137-142 
384 Eurobarometer 2008:270-275  



  

75 

spilar Tyrkland lykilhlutverk í vestrænni öryggisstefnu.
385

 Almenningur er reyndar ekki 

á sama máli. 

Líkt og á Ítalíu eru spænsk stjórnvöld mjög jákvæð í garð aðildar og meðal helstu 

stuðningsmanna hennar. Í því sambandi eru nefndar þær jákvæðu afleiðingar sem það 

hefur að Tyrkland uppfylli skilyrði sambandsins, en einnig um landfræðilegt mikilvægi 

(fyrir NATO) og stækkandi efnahagskerfi. Andstaða fer þó vaxandi meðal íhaldsmanna 

sem margir hverjir taka undir skoðun Merkel og Sarkozy um önnur úrræði fyrir 

Tyrkland, auk þess sem svara er krafist um hvar Evrópa endi.
386

  

Í Danmörku og Finnlandi hafa stækkanir verið litnar jákvæðum augum af 

stjórnvöldum, en Danmörk er meðal tregustu aðildarríkjanna þegar kemur að 

samrunanum (en Finnland er það ríki Norðurlandanna sem lengst hefur gengið í 

samrunanum). Finnsk stjórnvöld hafa verið á meðal þeirra allra jákvæðustu í afstöðu 

sinni til inngöngu Tyrklands
387

 en í Danmörku er staðan flóknari. Þar spilar 

innflytjendavandmál tengt Tyrkjum og múslimum (líkt og síðar verður fjallað um í 

Þýskalandi) stórt hlutverk, en eins að álit almennings hefur gjarnan skipt máli þegar 

kemur að stórum málum tengdum Evrópusambandinu. Stefna stjórnvalda í augnablikinu 

er að halda aðildarviðræðunum í gangi og sjá til hvað gerist varðandi umbætur í 

Tyrklandi.
388

 Áhugavert verður að sjá hver stefnan verður  þegar nálgast fer aðild og 

hvort að dönsk stjórnvöld velji hina hefðbundnu leið að taka undir stækkanir og leggja 

áherslu á skilyrði sambandsins, eða hvort almenningsálitið og staða innflytjenda 

innanlands (með rökum um menningu og trú
389

) verði hinu fyrrnefnda yfirsterkara. 

Almenningur í Danmörku var reyndar jákvæður  í áðurnefndri könnun með þeirri 

forsendu að Tyrkland uppfyllti öll skilyrði. 

Í Benelux stofnríkjunum þremur eru skoðanir skiptar. Í Belgíu
390

 og Hollandi
391

 eru 

múslimar stór minnihlutahópur (hefur þrefaldast í Hollandi frá árinu 1980), en Tyrkir 

eru einnig hlutfallslega stór hluti af innflytjendum í báðum ríkjum.
392

 Stjórnmálin í 

Belgíu hafa verið flókin undanfarin ár. Varðandi Tyrkland hafa minni flokkar utan 

stjórnar  aukið andstöðu sín við inngöngu Tyrklands en Guy Verhofstadt 
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forsætisráðherra frá 1999-2008 var og er stuðningsmaður aðildar. Belgía styður aðild 

Tyrklands með skilyrðum sambandsins án þess að vera sérstakur talsmaður fyrir 

inngöngu.
393

 Í Hollandi er stuðningur almennings við aðild Tyrklands eftir uppfyllt 

skilyrði mjög mikill, sérstaklega þegar mið er tekið af háværri umræðu innanlands 

meðal þeirra stjórnmálaafla sem eru á móti aðild. Í ríkisstjórn hægra megin við miðju 

situr minnihluta samsteypustjórn bandalags Kristilegra demókrata og Frelsis- og 

Lýðræðisflokksins (VVD) en báðir hafa þeir  tekið íhaldssama afstöðu til inngöngu 

Tyrklands (án þess að vilja slíta viðræðum). Minnihlutastjórnin er studd af Frelsisflokki 

Geerd Wilder sem tekur harða afstöðu gegn múslimum og aðild Tyrklands
394

 (en í 

síðustu kosningum voru þetta þrír af fjórum stærstu flokkunum). Í Lúxemborg hefur 

almenningsálitið verið mjög neikvætt og á þingi eru skiptar skoðanir. 

Forsætisráðherrann Jean-Claude Juncker hefur þó heldur hallast að aðild Tyrklands að 

uppfylltum skilyrðum,
395

 en því embætti hefur hann gengt frá árinu 1995.  

Portúgal hefur ekki vakið eftirtekt fyrir sérstaka skoðun á aðildarferli Tyrklands. 

Tveir stærstu flokkarnir eru Social Democratic Party sem er hægra megin við miðju (þar 

sem finna má andstæðinga aðildar) og Socialist Party vinstra megin við miðju. 

Núverandi forseti Aníbal Cavaco Silva er fyrrum forsætisráðherra úr fyrrnefnda 

flokknum en núverandi forsætisráðherra Jose Socrates
396

 tilheyrir þeim síðarnefnda, 

báðir hafa þeir verið jákvæðir í garð aðildarviðræðna eins og Portúgal hefur raunar 

verið.
397

 

Í heimsókn sinni til Tyrklands árið 2010 sagði forseti Írlands Mary McAllese að 

þáverandi stjórn Fianna Fáil og Green Party væri mjög hlynnt aðild.
398

 Tveir stærstu 

flokkarnir eftir kosningarnar í febrúar 2011 eru áðurnefndur stjórnarflokkur Fianna Fáil 

og Fine Gael en sá síðarnefndi styður einnig aðild þó að skoðanir innan hans séu 

skiptar.
399

 Stjórnvöld í Ankara virðast líka vera fullviss um stuðning Írlands.
400

 

Á Möltu hafa tveir flokkar vægi í almennri umræðu. Núverandi stjórnarflokkur 

Nationalist Party og stjórnarandstöðuflokkurinn Labour Party. Núverandi 
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utanríkisráðherra Tonio Borg í ríkisstjórn Nationalist Party hefur sagt að Malta styðji 

inngöngu Tyrklands að uppfylltum öllum skilyrðum.
401

  

Tyrkland hefur komið sér upp góðum bandamanni í ríkjunum sem kölluð eru EU-10, 

en því mengi tilheyra nýju aðildarríkin;
402

 Eistland, Lettland, Litháen, Pólland, 

Tékkland, Slóvakía, Ungverjaland, Slóvenía, Búlgaría og Rúmenía. Árið 2010 átti 

Tyrkland vísan stuðning við inngöngu sína meðal ríkisstjórna allra ríkjanna í menginu. 

Sá stuðningur er að vísu að miklu leyti til kominn vegna þess að ríkin 10 hafa sameinast 

um að styðja við frekari stækkanir sambandsins og því nauðsynlegt fyrir Tyrkland að 

nýta tækifærið og efla enn frekar samböndin og stuðla að virku upplýsingaflæði til 

þessara aðildarríkja til að fá almenningsálitið innan þeirra einnig á sitt band.
403

 

4.3 Afstaðan í Frakklandi 

4.3.1 Opinber umræða 

If Turkey were European, we would know it. 

-Nicolas Sarkozy404 

Ofangreind orð lét núverandi forseti Frakklands hafa eftir sér á þeim tíma þegar hann 

var innanríkisráðherra. Orðin mörkuðu þó engin sérstök tímamót því að þróun 

opinberrar umræðu í Frakklandi um inngöngu Tyrklands má lýsa með þremur atburðum.  

Fyrrverandi forseti Frakklands Valery Giscard D´Esting og þáverandi forseti 

European Convention
405

 sagði í viðtali við blaðið Le Monde í nóvember árið 2002 að 

innganga Tyrklands inn í Evrópusambandið myndi leiða til enda Evrópu þar sem 

Tyrkland væri ekki evrópskt ríki
406

 og sló þar með tóninn. Í öðru lagi gerðist það 

mánuði síðar, að AKP flokkur Erdogans sigraði í kosningum í Tyrklandi en franska 

pressan lýsti flokknum sem mildum Islamistum.
407

 Í þriðja lagi má segja að blanda af 

þróun á málefnum Tyrklands við Evrópusambandið við innlend stjórnmál og orðræðu í 

Frakklandi á árunum 2004-2007 hafi spilað lykilatriði. Árið 2004 hafði sambandið 

samþykkt að hefja viðræður við Tyrkland ári síðar, sem varð að pólitísku máli í 
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Frakklandi fyrir kosningar á Evrópuvettvangi og í kjölfarið vegna 

þjóðaratkvæðagreiðslu á Stjórnarskrársáttmálanum. Að lokum og að hluta til vegna 

framangreindra þátta var Nicolas Sarkozy kjörinn forseti Frakklands árið 2007 en 

neikvæð afstaða hans er skýr varðandi inngöngu Tyrklands
408

 og almenningur hefur haft 

sömu afstöðu. Jákvæð merki voru á lofti fyrir Tyrki um breytingar á afstöðu almennings 

eftir að Obama lýsti yfir stuðningi við inngöngu árið 2009. Þá var andstaðan 50% en 

stuðningur 35%,
409

 en í Eurobarometer könnuninni árið 2008 voru 71% á móti en 19% 

fylgjandi (án þess að spurt væri sérstaklega út í það þegar Tyrkland uppfyllti 

skilyrðin).
410

 Franskir fjölmiðlar, einkum sjónvarps og útvarpsstöðvar hafa enga 

sérstaka afstöðu gagnvart Tyrklandi og hafa að mestu haldið sig við að birta skoðanir 

stjórnmálamanna og fræðimanna.
411

  

4.3.2 Álit stjórnmálaelítunnar 

Andstaðan meðal stjórnmálaelítunnar og flokkanna hefur verið mikil.
412

 Meðal 

þjóðernisflokka, hægri flokka, miðjuflokka og allra leiðtoga þeirra, að undanskyldum 

Jacques Chirac og Pierre Lellouche, var nánast algjör andstaða við inngöngu Tyrklands 

árið 2009. Um var að ræða sjö stjórnmálaflokka í þessum hópi sem eru á móti og 12 af 

14 leiðtogum þeirra á undanförnum árum. Róttækir flokkar lengst til vinstri og 

hefðbundnir vinstri flokkar eru klofnari, en Græningjar og Kommúnistaflokkurinn eru 

fylgjandi aðild með þeim skilyrðum að Kaupmannahafnarskilyrðin séu uppfyllt. Þar var 

um að ræða fimm stjórnmálaflokka, þar af tvo fylgjandi með skilyrðum þar sem allir 

þrír leiðtogar þeirra að undanförnu voru hlynntir en svo þrjá klofna flokka þar sem sjö 

leiðtogar voru fylgjandi en fjórir andvígir.
413

 Af þeim sjö fylgjandi telur Ségoléne Royal 

nauðsynlegt að spyrja almenning,
414

 líkt og þáverandi forseti Jacques Chirac varð að 

gera þegar hann lofaði Frökkum þjóðaratkvæðagreiðslu áður en Tyrkir gengu inn til að 

halda friðinn heima fyrir.
415

 

Heilt yfir liggja rökin oft dýpra en greina má á orðræðu stjórnmálamanna í 

Frakklandi. Á það ekki einungis við um mun á menningu heldur einnig á því 
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valdaójafnvægi sem frekari stækkun gæti leitt af sér. Telja margir leiðtogar (líkt og 

almenningur) að dregið hafi úr mætti Frakklands sem leiðandi afls innan ESB eftir 

síðustu stækkun og að innganga Tyrklands myndi veikja þá stöðu enn frekar. Áður hefur 

verið komið inn á hversu mikil völd Tyrkland myndi fá samkvæmt núverandi reglum 

sambandsins en einnig er óljóst hvernig Tyrkland myndi hegða sér sem aðildarríki. 

Frakkland myndi enn síður styðja inngönguna ef Tyrkland hegðaði sér eins og treg ríki á 

borð við Bretland og Norðurlöndin í samrunaferlinu.
416

 Könnun frá árinu 2005 gefur þó 

ákveðnar vísbendingar um það að stjórnmálaelítan í Tyrklandi myndi í það minnsta ekki 

skipa sér í flokk með allra tregustu ríkjunum, án þess að um slíkt verði fullyrt 

fyrirfram.
417

 Um stækkanir almennt og sögulega er Frakkland í hópi þeirra ríkja sem 

hafa viljað tefja þær á meðan Þýskaland hefur stutt þær
418

 - hingað til.  

Í rökræðum um aðild Tyrklands eru stjórnmálamenn á hægri vængnum í Frakklandi 

þó almennt líklegri til að nota landfræðilega staðsetningu, menningu og trú sem rök 

enda í algjörri andstöðu en vinstri flokkarnir notast oftar við þörfina á því að Tyrkland 

uppfylli pólitísk skilyrði um mannréttindi og verndun minnihluta.
419

 Málefni Armena 

skipta svo Sósíalistaflokkinn máli en þeir eru 400.000 í Frakklandi, vel skipulagðir og 

áberandi í umræðunni.
420

 Valery Giscard D´Estaing er á meðal þeirra sem hefur notað 

rökin um landfræðilega staðsetningu en fyrrverandi forsætisráðherra Jean-Pierre 

Raffarin er á meðal þeirra sem hefur notað menningu og trú sem rök fyrir andstöðu 

sinni.
421

 

Endurspeglar þessi mismunandi afstaða, eftir því hvort flokkarnir (og leiðtogar 

þeirra) eru andvígir eða fylgjandi aðild, niðurstöðu áðurnefndrar rannsóknar á því hvaða 

rök almenningur í Evrópu notar helst fyrir hvorri þeirra.
422

 Flestir stjórnmálamenn í 

Frakklandi hafa þó lagt áherslu á að inngangan snúist ekki um trú.
423

 

Leiðtogarnir Francois Bayrou hjá Democratic Movement (miðjuflokkur) og Laurent 

Fabius hjá Sósíalistaflokknum (vinstri flokkur) eru meðal þeirra sem eru á móti 

inngöngu vegna þess að hún myndi ógna pólitískri byggingu Evrópu og að fremur sé 

þörf á því að dýpka samrunann. Á móti kemur að Pierre Lellouche sem er eini 

                                                 
416 Barysch 2007:3 
417 Monceau 2009a:107-112 
418 Sjursen og Romsloe 2006:142 
419 Monceau 2009a:24-25 
420 Barysch 2007:3-4 
421 Monceau 2009a:25 
422 Ruiz-Jiménez og Torreblanca 2007:7-24 
423 Le Gloannec 2007:81 



  

80 

skoðunarbróðir Chiracs á hægri vængnum í því að styðja aðild og Dominique Strauss-

Kahn úr Sósíalistaflokknum eru fylgjandi vegna áherslu á landafræðipólitík.
424

 Þannig 

má tala um hinar ýmsu ástæður fyrir að vera með eða á móti aðild en megin línurnar eru 

engu að síður samkvæmt fyrrnefndri rannsókn á almenningsálitinu í Evrópu. 

Annie-Marie Le Gloannec nefnir þrjú atriði sem verði Frökkum erfið við inngöngu 

Tyrklands (áður en byrjað er að að tala um fordóma). Í fyrsta lagi stækkunarþreytan í 

Evrópu (sem skýrt var greint frá áður í könnun Eurobarometer frá árinu 2009
425

). Í öðru 

lagi ofangreint atriði um stöðu Frakklands og áhrif ríkisins á sambandið til framtíðar, 

auk ótta almennings við að stærra samband verji hann ekki gagnvart afleiðingum 

alþjóðavæðingar. Í þriðja og síðasta lagi að almennt mat á kostum og göllum við aðild 

Tyrklands sé ekki klippt og skorið Tyrklandi í hag. Finna megi bæði málefnaleg rök til 

að vera með og á móti aðild ríkisins.
426

 Þannig getur Dominique Strauss-Kahn verið 

fylgjandi aðild út frá landfræðipólitík á meðan andstæðingar aðildar geta bent á þau 

vandamál sem skapast geta við að sambandið hafi landamæri að Sýrlandi, Írak og Íran.  

Ástæða er til að gera ekki of mikið úr orðum og skoðunum ráðamanna í Frakklandi 

þegar kemur að aðild Tyrklands, því auk þess sem Frakkland hefur verið í hópi þeirra 

ríkja sem hafa viljað tefja eða koma í veg fyrir frekari stækkanir hafa leiðtogar í 

Frakklandi áður gefið út yfirlýsingar sem ekki stóðust. Þannig sagði fyrrverandi forseti 

Frakklands Valery Giscard D´Esting (sem setti tóninn í orðræðunni um inngöngu 

Tyrklands) fyrir rúmum áratug að Búlgaría ætti aldrei að verða hluti af sambandinu þar 

sem ríkið tilheyrði öðrum menningarheimi.
427

 Þáverandi forseti Frakklands Mitterrand 

sagði jafnframt árið 1991 að stækkunin í austur sem þá var byrjað að ræða á frumstigi 

myndi taka marga tugi ára.
428

 Flest voru þau gengin inn 13 árum seinna og síðustu tvö 

tveimur árum eftir það og á meðal þeirra Búlgaría. Sjálfur taldi Chirac í upphafi 

aðildarviðræðna, sem stuðningsmaður aðildar, að 20 ár væru í aðild Tyrklands.
429

 

Engu að síður verður ekki litið framhjá því að í forsetatíð sinni beitti De Gaulle 

tvisvar sinnum neitunarvaldi á umsókn Breta (árin 1963 og 1967) og margumræddur 

starfsbróðir hans Valery Giscard D´Esting beiti sömu aðferð til að seinka inngöngu 
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Spánverja og Portúgala í lok 8. áratugs síðustu aldar.
430

 Á meðan Sarkozy og Angela 

Merkel mynda auk þess bandalag um að veita Tyrkjum ekki inngöngu heldur 

forréttindasamkomulag (e. privileged partnership), sem Tyrkland hefur reyndar í 

gegnum tollabandalag frá árinu 1996 og enginn hefur þróað hugmyndina frekar,
431

 

verður erfitt fyrir Tyrkland að komast inn. Mjög góðar líkur verða þó að teljast á því að 

pólitískur ferill þeirra beggja (en bæði telja þau að Evrópusambandið eigi að vera 

kristinn klúbbur
432

) verði á enda þegar Tyrkland hefur loks uppfyllt öll skilyrðin. 

4.3.3 Almenningsálitið 

Almenningur í Frakklandi hefur verið mótfallinn inngöngu Tyrklands í 

Evrópusambandið í lengri tíma og kemur þar margt til. Árið 2006 bjuggu 60 milljónir í 

Frakklandi þar af 5,3 milljónir múslima sem bæði er mesti og hlutfallslega mesti fjöldi í 

Evrópusambandsríki,
433

 en af þeim voru einungis 400.000 Tyrkir.
434

 Sú staðreynd að 

Tyrkir og múslimar í heildina hafa aðlagast vel að frönsku samfélagi kemur ekki í veg 

fyrir að athyglin beinist að þeim sem ekki hafa aðlagast og eru róttækir múslimar.
435

 

Þannig tengist umræðan um inngöngu Tyrklands inn í Evrópusambandið því miður 

neikvæðu kastljósi að aðlögun múslima (sem oft er tengd við fátækt og átök í úthverfum 

Parísar) að frönsku þjóðfélagi.
436

 

Peter Kivisto höfundur bókarinnar Multiculturalism in a Global Society kannaði 

nokkur ríki og komst að þeirri niðurstöðu að Þýskaland og Frakkland hafi átt erfiðast 

með að lofa fjölmenninguna (tók einnig fyrir Bandaríkin, Kanada, Ástralíu og Bretland). 

Er það mat Kivisto að ástandið hafi batnað á síðustu tveimur áratugum, en ástæðan fyrir 

því hversu illa fjölmenningin hafi gengið hjá Frökkum er áherslan á klippt og límt (e. 

copy-paste) stefnu. Sú stefna sé byggð á því að innflytjendur eyði uppruna sínum og taki 

alfarið upp franska menningu og einkenni til að verða Frakkar. Ástæða þess að betur 

hefur gengið síðustu tvo áratugi með fjölmenninguna er að Frakkar hafa sætt sig við að 

innflytjendurnir séu komnir til að vera – en eru nú jafnframt á bremsunni gagnvart 

nýjum innflytjendum.
437

  Tengt þessu tvennu, umræðunni um aðlögun múslima í 
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Frakklandi og ástæðuna á bakvið hversu erfiðlega hefur gengið að lofa fjölmenninguna 

þar, tengist áhersla Frakka á aðskilnað ríkis og trúar. Þó að í Tyrklandi sé slíkur 

aðskilnaður er ótti við hvað framtíð Tyrklands gæti borið í skauti sér varðandi 

bókstafstrú.
438

 Sem dæmi um slíkt var mikil umræða á árunum 2003-2005 um slæðuna. 

Á sama tíma og Frakkar bönnuðu hana og trúartákn í skólum árið 2004
439

 var umræðan í 

Tyrklandi á þá leið að leyfa konum að bera slæðuna í háskólum, sem hafði verið bannað 

frá tíma Ataturk, og sú varð á endanum raunin með stjórnarskrárbreytingu árið 2008.
440

 

Þannig er trúarleg og menningarleg hræðsla bæði við það að hafa aðildarríki innan 

Evrópusambandsins þar sem bókstafstrú gæti blossað upp
441

 og margir Frakkar telja 

ekki evrópskt ríki, en einnig hræðslan við að Tyrkir flykkist til Frakklands eftir 

inngöngu.
442

 Á meðan Tyrkland er fyrir utan getur Frakkland haldið innflytjendum 

þaðan í skefjum. Þá eru einnig margir sem hafa áhyggjur af því hvaða pólitísku, 

efnahagslegu og félagslegu afleiðingar það muni hafa fyrir sambandið að koma á 

stöðugleika og regluverki hjá Tyrklandi sem hefur landamæri að Sýrlandi, Írak og 

Íran.
443

 Sem er staða sem önnur ríki á borð við Bretland sjá mikil tækifæri í. 

Menningarleg og trúarleg málefni eru þó langt því frá einu málefnin sem Frakkar 

hafa áhyggjur af varðandi Tyrkland og jafnvel mætti segja að umræðan um þau sé 

ofmetin sé litið á afstöðu Frakklands til frekari stækkunar sem var rædd fyrr í kaflanum. 

Þar lögðu 22% Frakka áherslu á þau málefni (þegar velja mátti tvö atriði af sjö) en 

meðaltal aðildarríkjanna 27 var 21% og óttinn við frekari innflytjendur var 21% í 

Frakklandi en meðaltal aðildarríkjanna 27%.
444

  

Almenningur í Frakklandi hefur t.d. miklar áhyggjur af frekari stækkun almennt og 

skipa sér þar í hóp með Þýskalandi, Austurríki og Lúxemborg sem eru mest á móti 

þeim. Þannig er almenningur í aðildarríkjunum 27 alls 40% með en 48% á móti frekari 

stækkun, en einungis 26% Frakka eru því hlynntir en 66% mótfallnir samkvæmt 

Eurobarometer könnun frá árinu 2010.
445

 Að sama skapi hafa Frakkar, miðað við önnur 

ríki sambandsins, næst mestar áhyggjur (aðeins Lúxemborg fyrir ofan) af alþjóðlegu 
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hlutverki Evrópusambandsins en 20% nefna það þar sem meðaltalið er 14%.
446

 Tengist 

það umræðunni um hlutverk og vægi Frakklands innan sambandsins og þeirri áherslu á 

að dýpka samrunann í stað þess að stækka sambandið út á við. Að hluta til eru Tyrkir 

upp að vissu marki í sínu aðildarferli að verða fyrir barðinu á viðbrögðum sem hefðu átt 

að lenda á nýju aðildarríkjunum frá 2004 og 2007.
447

 Með því er átt við að draga muni 

úr þeim hraða sem leiddi af sér hina ótímabæru inngöngu Búlgaríu og Rúmeníu árið 

2007, með því að farið sé fram á að aðildarríki framtíðarinnar uppfylli öll skilyrði, sem 

jafnframt verði strangari.
448

 

Í Eurobarometer könnun frá árinu 2008 voru 71% Frakka á móti aðild Tyrklands en 

sú tala fór niður í 60% þegar spurt var sérstaklega um það þegar Tyrkland væri búið að 

uppfylla öll skilyrði.
449

 Slíkt kemur ekki á óvart þegar litið er til þess að könnun á 

vegum OpinionWay árið 2008 sýndi að 48% almennings og 74% leiðtoga sem voru 

spurðir töldu að Tyrkland væri ekki evrópskt ríki landfræðilega né menningarlega. Sama 

könnun sýndi að 38% af almenningi og 32% leiðtoga töldu Tyrkland lýðræðisríki, 37% 

almennings og 55% leiðtoga töldu það aðskilið (ríki og trú) og einungis 27% 

almennings og 10% leiðtoga töldu að Tyrkland virti mannréttindi. Þá sýndu niðurstöður 

að almenningur hefur litla þekkingu á Tyrklandi, sögu þess, menningu, stjórnkerfi, 

efnahag og félagslegum raunveruleika.
450

  

Almennt endurspeglast umræða stjórnmálaelítunnar (sem óþarfi er að endurtaka) 

gagnvirkt í skoðun fransks almennings og er í samræmi við niðurstöður rannsóknarinnar 

frá 2007 um þau rök sem almenningur í Evrópu notar með og á móti aðild.
451

 Þannig fer 

stuðningur við inngöngu Tyrklands einnig eftir flokkslínum, þar sem vinstri menn eru 

mun jákvæðari en hægri menn.
452

 Tyrkjum ætti að vera ljóst að mikið verk er fyrir 

höndum við það að bæta ímynd sína og þekkingu á landinu í Frakklandi, jafnt meðal 

almennings og elítunnar. Umræða og áróður innan ríkja eins og Frakklands auk frekari 

umbóta mun hola steininn og stórri hindrun væri rutt úr vegi tækist tyrkneskum 

stjórnvöldum að ná sátt við Armena sem hafa mikil áhrif í Frakklandi.
453
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Heilt yfir kemur umræðan í Frakklandi inn á alla helstu þættina sem snerta 

umræðuna um mögulega aðild Tyrklands, þó að sumir séu mikilvægari en aðrir eins og 

greint hefur verið frá að framan. Auk menningarlegra og trúarlegra þátta, framtíð ESB, 

innflytjendamála, skilyrða sambandsins og öryggismála þá skiptir innganga Tyrklands 

út frá efnahagslegum sjónarmiðum og orkumálum einnig máli.
454

   

Hingað til hafa tyrknesk stjórnvöld einkum lagt áherslu á að sannfæra almenning út frá 

beinum kostum aðildar eins og með landfræðilegri staðsetningu og auknum 

efnahagsáhrifum. Slíkt hefur ekki náð til almennings hingað til, mikilvægt er því að upplýsa 

almenning jafnt í Frakklandi sem og öðrum Evrópuríkjum um aðra þætti tengdum Tyrkjum. 

Má þar nefna jákvæða þætti í tyrkneskri menningu eins og kvikmyndagerð og jazz, því 

nauðsynlegt er að íbúar Evrópu verði upplýstari gagnvart því sem sameinar og hvaða 

menningarlegu og pólitísku kosti Tyrkland hefur upp á að bjóða.
455

 

4.4 Afstaðan í Þýskalandi 

4.4.1 Opinber umræða 

This (multiculural) approach has failed, utterly failed. 

-Angela Merkel.456 

Í því verki sem ríkisstjórn Erdogans á framundan og síðar komandi stjórnvöld í 

Tyrklandi þá er lykilatriði að sannfæra Þýskaland, en án stuðnings frá Þjóðverjum eru 

ekki miklar líkur á að framfarir verði á því að sannfæra íbúa Evrópu.
457

 Hefðu 

Kristilegir demókratar verið við völd með Angelu Merkel í broddi fylkingar hefði 

Þýskaland ekki samþykkt að fara út í aðildarviðræður við Tyrkland, enda er hún eins og 

áður kom fram hlynnt því að gert verði forréttindasamkomulag við ríkið í stað fullrar 

aðildar.
458

 Eins og svo oft áður bíður því stjórnvalda í Ankara erfitt verk. 

Í Þýskalandi er fjölmiðlaumfjöllun um aðildarferli Tyrklands ekki stöðug, en þegar 

málið sprettur upp eru skoðanir mjög skiptar en margir fjölmiðlar láta sig ekki málið 

varða. Aðlögun Tyrkja að þýsku samfélagi er hins vegar stöðugt í umræðunni, eins og 

fjallað verður um í kaflanum um almenningsálitið í Þýskalandi síðar. Af þeim blöðum 

sem taka afstöðu hafa íhaldsblöðin Frankfurther Allgemeine Zeitung og Die Welt verið 
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á línu Kristilegra demókrata um að finna ferlinu annan farveg fremur en að það endi 

með inngöngu Tyrklands, sökum ólíkrar menningar, auðkenna og sögu ríkisins 

samanborið við aðildarríki sambandsins. Frjálslyndari blöð og þau sem hallast til vinstri 

eins og Suddeutsche Zeitung og Frankfurter Rundschau hafa verið jákvæðari gagnvart 

aðild með þeim skilyrðum að Tyrkir flýti umbótum og uppfylli skilyrði sambandsins.
459

 

Ákveðinn upphafspunkt í orðræðu stjórnmálamanna um aðild Tyrklands má finna í 

orðum Helmut Kohl fyrrverandi kanslara og leiðtoga kristilegra demókrata árið 1997 í 

Lúxemborg. Þar sagði hann að Evrópusambandið væri og ætti áfram að vera kristinn 

klúbbur, en orðin höfðu þau öfugu áhrif á umræðuna í Evrópu að Tyrkland fékk stöðu 

umsóknarríkis árið 1999. Að hluta til má þakka eftirmanni hans Gerhard Schröder sem 

var kanslari á þessum mikilvægu umbótaárum í Tyrklandi frá 1998-2005 og stuðlaði að 

framgangi mála þvert gegn vilja almennings.
460

 Síðan að Merkel tók við árið 2005 og 

einkum eftir að hún myndaði bandalag með Sarkozy hefur opinber andstaða verið 

mikil
461

 og ofangreind orð hennar sem margir túlkuðu sem dauða fjölmenningarinnar
462

 

voru ekki að hjálpa til í ljósi þess hversu mjög innganga Tyrklands er tengd tyrkneskum 

innflytjendum í Þýskalandi en þeir eru í kringum þrjár milljónir.
463

 

Á undanförnum misserum hefur mátt sjá breytingar á umræðunni, einkum í dagblöðunum. 

Þau hafa fjarlægst meira stöðu á innri málefnum Tyrklands og horft fremur á stöðu mála innan 

sambandsins, bæði framtíð þess og auðkenni. Þannig verði að horfa á framtíðarstækkanir út 

frá sameiginlegu evrópsku auðkenni eða Evrópuvitund, þar sem vilji umsækjandans til frekari 

samruna ætti að vera eitt af skilyrðum sambandsins. Heilt yfir er lítil bjartsýni í gangi í 

fjölmiðlum gagnvart inngöngu Tyrklands.
464

 

4.4.2 Álit stjórnmálaelítunnar 

Á árunum 2005-2009 var við völd samsteypustjórn sem Kristilegir demókratar 

leiddu undir forystu Angelu Merkel og með þeim voru Sósíaldemókratar. Heilt yfir voru 

og eru Kristilegir demókratar andvígir inngöngu eins og áður sagði en deilt hefur verið 

um innan flokksins hversu mikla áherslu á að leggja á það. Hafa áhrifamenn innan hans 

á undanförnum árum eins og Volker Ruhe og Ruprecht Polenz verið opnir gagnvart 
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inngöngu auk þess sem Wolfgang Schauble núverandi fjármálaráðherra. Tók Schauble 

þátt í því fyrir kosningarnar 2005 að berja niður þá harðlínuhreyfingu innan flokksins 

sem vildi keyra kosningabaráttuna á ótta við inngöngu  Tyrklands í 

Evrópusambandið.
465

 Systurflokkurinn CSU sem Kristilegir demókratar eru í bandalagi 

við hefur þá stefnu að halda þjóðaratkvæðagreiðslu um stækkanir sambandsins 

almennt,
466

 en í sameiningu standa þessir flokkar gegn aðild með þeim rökum að 

Tyrkland sé ekki evrópskt ríki.
467

 

Innan raða Sósíaldemókrata eru línur heldur ekki svo skýrar, en sem heild hefur 

flokkurinn verið fremur hlynntur aðild Tyrklands (án þess að leggja áherslu á það sem 

kosningamál). Þáverandi fjármálaráðherra Frank Walter Steinmeier sem leiddi flokk 

sinn í kosningunum 2009 og þáverandi leiðtogi flokksins Kurt Beck hafa verið á meðal 

helstu stuðningsmanna flokksins við aðild. Hefur sá stuðningur verið byggður á 

landfræðilegri staðsetningu, bæði að Tyrkland geti verið brú milli Vesturlanda og Mið-

Austurlanda en einnig vegna orkumála. Um fyrrnefnda möguleikann sjá stuðningsmenn 

aðildar í Þýskalandi fyrir sér að sterkt og stöðugt Tyrkland byggt á evrópskum gildum 

gæti haft áhrif í baráttunni gegn íslömskum bókstafstrúarmönnum í nærliggjandi ríkjum. 

Einnig telja þeir að Tyrkir geti orðið fyrirmynd við nútímavæðingu arabaríkja sem er 

vonandi að eiga sér stað í þessum töluðu orðum.
468

 Í þessu felst einnig vonin um að 

lýðræðislegra Tyrkland geti gert út af við þrálátar hugmyndir þeirra hægri manna á 

Vesturlöndum sem telja að heimurinn sé á leiðinni inn í átök menningarheima.
469

  

Í núverandi ríkisstjórn með Kristilegum demókrötum frá árinu 2009 situr Frjálslyndi 

flokkurinn (FDP). Sá flokkur hefur á undanförnum árum að mestu haldið sig til hlés 

varðandi spurninguna um Tyrkland en lagt áherslu á að halda aðildarviðræðunum áfram. 

Hefur flokkurinn lagt áherslu á að umbætur í Tyrklandi séu lykilatriðið en að alvarlegir 

árekstrar sem leiða til þess að Tyrkland snúi sér frá Evrópu geti haft alvarlegar 

afleiðingar.
470

 Leiðtogi flokksins og núverandi utanríkisráðherra Guido Westerwelle 

sagði í viðtali árið 2009 að Tyrkir yrðu að eiga sinn rétt til að vera ekki dæmdir 

fyrirfram af Evrópu, í slíku fælust fordómar. Um kröfu innan CSU um að slíta ferlinu 

sagði hann að slíkt myndi binda endi á varfærnislega utanríkisstefnu Þjóðverja. Á hinn 
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bóginn hefur hann lagt áherslu á að Tyrkland einbeiti sér að umbótum því að aðild sé 

ekki á dagskrá á næstu árum.
471

 Í umræðum um stöðu tyrkneskra innflytjenda í 

Þýskalandi, sem er stærsta samfélag Tyrkja utan Tyrklands,
472

 gleymist oft að tala um 

þá Tyrki sem hafa skarað framúr á öllum sviðum, en einn þeirra er þingmaður 

Frjálslyndaflokksins Serkan Tören sem leggur ríka áherslu á að stjórnarflokkarnir haldi 

aðildarferlinu gangandi.
473

 

Að lokum styðja Græningjar aðildarviðræður við Tyrkland og umbætur þar í landi 

auk þess sem inngangan sé Evrópusambandinu í hag.
474

 Vinstri (Die Linke) tekur ekki 

beint á málefninu, en hefur gagnrýnt Tyrkland fyrir skort á mannréttindum og 

umbótum.
475

 Katina Schubert einn af leiðtogum flokksins hefur þó sagði að Tyrkland 

myndi tilheyra Evrópusambandinu ef það uppfyllti Kaupmannahafnarskilyrðin.
476

 

Í gegnum tíðina hafa þýsk stjórnvöld fremur verið hlynnt frekari stækkunum, án þess 

að slíkt sé hægt að rekja til eins þáttar. Þannig hefur hún verið blanda af 

eiginhagsmunum og hugsjónum, byggð á efnislegum og menningarlegum rökum.
477

 

4.4.3 Almenningsálitið 

Í Eurobarometer könnuninni frá árinu 2008 þar sem spurt var um Evrópusambandið í 

dag og á morgun, kom fram að 77% Þjóðverja voru á móti inngöngu Tyrklands en sú 

tala lækkaði niður í 63% þegar gefnar voru þær forsendur að ríkið hefði uppfyllt öll 

skilyrði sambandsins.
478

 Líkt og fram kom í almenningsáliti Frakka eru Þjóðverjar 

einnig á meðal þeirra þjóða sem mest eru á móti stækkunum á næstu árum samkvæmt 

Eurobarometer könnun frá árinu 2010. Einungis 26% voru hlynntir en 66% andvígir en 

meðaltalið var eins og áður sagði 40% með og 48% á móti.
479

 Í könnun frá sama aðila 

árinu áður gafst þýskum almenningi rétt eins og hinum franska sjö möguleikar
480

 til að 

skýra afstöðu sína til frekari aðildar almennt og máttu velja tvo kosti. Á tveimur 

kvörðum skoruðu Þjóðverjar yfir meðaltal ríkjanna 27, annars vegar í flokknum um 
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frelsi og lýðræðisleg gildi þar sem 57% nefndu hann en meðaltalið var 46% og hins 

vegar í flokknum um hlutverk Evrópusambandsins í heiminum sem 19% nefndu en 

meðaltalið var 14%. Um tvö af heitustu málefnunum í aðildarferli Tyrklands, sem eru 

innflytjendamál auk menningarlegra og trúarlegra mála var Þýskaland undir meðaltali. 

Fyrra atriðið nefndu 22% en hið seinna 19%.
481

  

Sé litið inn á við, frá könnunum og til almennrar umræðu um inngöngu Tyrklands 

meðal Þjóðverja blasir við annar raunveruleiki. Sjá má ákveðnar línur í rökum þýsks 

almennings sem komu fram í títtnefndri rannsókn á viðhorfum almennings í Evrópu 

með og á móti aðild Tyrklands, út frá kostnaði og ábata, auðkennum og skilyrðum 

sambandsins .
482

 Meðal þeirra atriða sem andstæðar fylkingar takast á um er trúin. 

Þannig vilja andstæðingar stilla hinni kristnu Evrópu upp gegn múslima ríkinu 

Tyrklandi með tilliti til kenningar Huntingtons um átök menningarheima (lesist Evrópa 

er ekki tyrknesk). Á meðan fylgjendur vilja benda á að umbætur í Tyrklandi sem myndu 

leiða af sér inngöngu í Evrópusambandið gerðu útaf við þá mýtu. Í öðru lagi snýr 

umræðan að óstöðugum stofnunum Evrópusambandsins (hér er ekki lagt mat á slíkt) og 

að taka þurfi á innri stoðum sambandsins. Í þriðja lagi snýr umræðan að stöðu Tyrklands 

þar sem andstæðingar leggja áherslu á skort á umbótum og hversu langt ríkið eigi í land 

á meðan fylgjendur taka undir slíkar áhyggjur með áherslunni á að Tyrkir uppfylli 

skilyrði sambandsins fyrir inngöngu. Í fjórða lagi snýr umræðan að öryggismálum og 

landfræðipólitík þar sem hinir neikvæðu óttast að aðild Tyrklands muni varpa 

sambandinu inn á átakasvæði þar sem Tyrkland hefur landamæri að Írak, Íran og 

Afganistan á meðan hinir jákvæðu benda á kosti þess að Evrópusambandið auki ítök sín 

á svæðinu.
483

 

Auk hugmyndafræðilegrar baráttu sem tengist trú, framtíð Evrópusambandsins, 

stöðu Tyrklands og umræðunnnar um öryggismál og landfræðipólitík spilar staða 

innflytjendamála í Þýskalandi stórt hlutverk. Ólíkt öðrum Evrópuríkjum er staða 

Þýskalands einstök að því leyti hversu stór hluti innflytjenda eru Tyrkir. Af þeim þremur 

milljónum manna af tyrkneskum uppruna sem búa í Þýskalandi er meirihlutinn úr 

suðaustur hlutanum sem er jafnframt sá fátækasti í Tyrklandi. Á meðan framfarir hafa 

orðið í helstu borgum og svæðum Tyrklands hefur hluti tyrkneskra innflytjenda í 

Þýskalandi haldið fast í rætur sínar og gildi sem þau höfðu með sér frá föðurlandinu 

                                                 
481 Eurobarometer 2009b:40-48     
482 Ruiz-Jiménez og Torreblanca 2007:7-24. 
483 Böttger og Maggi 2009:32-33 
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fyrir árum og jafnvel áratugum síðan. Slíku hafa fylgt vandamál á borð við sæmdarmorð 

og skortur á menntun stúlkna sem fjölmiðlar þrífast á og sýndi sig í könnun þar sem 

90% Þjóðverja töldu að Islam sem trúarbrögð væru fjandsamleg konum.
484

 Á sama tíma 

ber minna á tíðindum af hinum fjölmörgu Tyrkjum sem gera það gott um allt þýskt 

samfélag, þó að í heildina hafi aðlögun Tyrkja að Þýskalandi í besta falli ekki tekist 

nægjanlega vel.
485

 Í því samhengi má aftur benda á orð Angelu Merkel um að 

fjölmenningin hafi mistekist hrapallega.
486

  

Ofangreind umræða endurspeglast best í þeirri brennheitu spurningu innanlands 

hvað það þýði að vera Þjóðverji.
487

 En er vandamálið einungis innflytjenda? 

Peter Kivisto taldi eins og áður sagði að Frakklandi og Þýskalandi hafi tekist verst 

upp með fjölmenninguna af þeim ríkjum sem hann skoðaði. Niðurstöður hans eru að þó 

að ástandið hafi batnað á síðustu tveimur áratugum, sé ástæðan fyrir því hversu illa 

fjölmenningin hefur tekist sú að í Þýskalandi hafi almenningur átt erfitt með að 

samþykkja innflytjendur og gestaverkamenn sem Þjóðverja (flestir af þeim Tyrkir). 

Liggja ræturnar í þjóðernishyggju þeirra byggðri á blóði og jarðvegi
488

 - útlendingar 

verði ávallt útlendingar.
489

 Þannig bíður margra innflytjenda niðurnídd fátækrahverfi í 

þýskum borgum, með lítilli sem engri aðstoð til að aðlagast auk þess sem miklar hömlur 

eru á því hvernig innflytjendur fá ríkisborgararétt.  

Könnun Transatlantic Trends árið 2010 á innflytjendum ýtir undir þessa tvíþættu 

umræðu því 53% Þjóðverja telja að innflytjendur aðlagist illa að þjóðfélaginu og 

sérstaklega múslimar en á þeirri skoðun voru 67%. Eins telja 56% að stjórnvöld hafi 

staðið sig illa eða mjög illa í því að aðlaga innflytjendur að þýsku samfélagi.
490

 

Vandamálið sem skapast hefur gerir því stöðu almenningsálitsins í Þýskalandi 

einstakt, því aðild Tyrklands snýst að miklu leyti um auðkenni Þjóðverja sjálfra. 

Nauðsynlegt sé að Tyrkland uppfylli skilyrði og að íbúarnir séu evrópskir fyrir 

inngöngu, en einnig að sá stóri hópur Tyrkja sem er í landinu verði þýskir,
491

 sem í 

sjálfu sér er mótsögn miðað við skoðun margra að útlendingar verði ávallt útlendingar. 
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Tyrkneskra yfirvalda bíður því vandasamt verk við að sannfæra stjórnmálaelítuna og 

almenning um að innganga Tyrklands sé skref í rétta átt.  

4.5 Afstaðan í Austurríki 

4.5.1 Almenn afstaða 

Í ljósi þess að afstaða almennings og stjórnvalda er að mörgu leyti lík því sem gerist í 

framangreindum ríkjum tveimur verður umfjöllun um ríkið styttri og áhersla lögð á 

hvaða þættir eru öðruvísi í Austurríki. 

Niðurstöður úr títtnefndum könnunum Eurobarometer leiddu í ljós að íbúar 

Austurríkis eru bæði neikvæðir gagnvart aðild Tyrklands en einnig almennt gagnvart 

framtíðarstækkunum. Í könnuninni frá árinu 2008 voru 85% neikvæðir gagnvart aðild 

Tyrklands og þegar spurt var út í afstöðu með þeim fyrirvörum að Tyrkland hefði 

uppfyllt öll skilyrði sambandsins kom í ljós að ennþá voru 79% á móti og íbúar landsins 

því neikvæðastir allra íbúa ríkja innan ESB.
492

 Í könnuninni frá árinu 2010 sem spurði út 

í frekari stækkun voru Austurríkismenn ásamt grönnum sínum frá Þýskalandi einnig 

neikvæðastir en 71% voru á móti.
493

 Um ástæður að baki skoðun til frekari stækkunar í 

könnun frá árinu 2009 kom fram að Austurríkismenn voru yfir meðaltali í þremur 

flokkum (sjö valkostir, velja tvo). Um frelsi og lýðræði 51% (46% meðaltal), 

menningarleg og trúarleg málefni 24% (21% meðaltal) en einnig í innflytjendamálum 

sem 33% nefndu (27% meðaltal).
494

 

Gefi áðurnefndar tölur ekki nægjanlega skýra mynd af stöðu mála í Austurríki má 

pakka þeim inn í raunverulegt dæmi. Í kosningum í Vín í október árið 2010 fékk 

Frelsisflokkurinn sem kalla má post-fasískan flokk (sem náði athygli undir stjórn Jörg 

Haider) 26% atkvæða og varð næst stærsti flokkurinn. Kosningasigurinn má meðal 

annars þakka ókeypis tölvuleik flokksins þar sem sá sem leikinn spilaði gat skotið á 

moskur, bænaturna og muezzin (sá aðili innan moskunnar sem fer með bænir úr 

bænaturninum).
495

 

Í bæði Frakklandi og Þýskalandi má greina undirliggjandi fordóma og ótta við 

útlendinga (jafnvel rasisma) í orðræðunni en ekkert í líkingu við það sem gerist í 

Austurríki, sem er mjög á móti aðild Tyrklands. Ein meginástæðan er sú að þeir telja 
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Tyrki ekki vera evrópska, þeir eru „Hinir“.
496

 Að sama skapi svíður Austurríkismenn 

enn (líkt og Ungverjum) eftir reynslu sína við Ottómanveldið í fortíðinni.
497

 Samskonar 

vandamál blasa við Austurríkismönnum varðandi innflytjendur, sem Tyrkir eru stór 

partur af, þar sem gestaverkamenn hafa orðið að innflytjendum og búa í suðupotti 

fátækrahverfanna. Að sama skapi gera Austurríkismenn lítinn greinarmun á Tyrkjum og 

múslimum almennt (líkt og í Frakklandi) en við trúarbrögðum þeirra blasa miklir 

fordómar og þau talin vera stórhættuleg fyrir Austurríki, Evrópu, kristna trú og 

menningu.
498

 Þegar ástandið í Austurríki er kannað dýpra er þessi misheppnaða 

innflytjenda- og fjölmenningarstefna, auk annarra áhrifa hnattvæðingar sem snerta 

óöryggi íbúa, aðal ástæðan fyrir andstöðunni við inngöngu Tyrklands.
499

 

Það sem mun gera baráttu Tyrkja fyrir breyttu almenningsáliti mun erfiðari í 

Austurríki en Frakklandi og Þýskalandi er sú staðreynd að ríkið hefur nánast enga 

stuðningsmenn innanlands.
500

 Á það við jafnt um jákvæðar raddir í almennri umræðu og 

innan flokkanna. Vinstri flokkarnir sem oft standa gegn ótta við útlendinga í öðrum 

ríkjum Evrópu og eru fremur jákvæðari fyrir nýjum ríkjum hafa ekki tekið þá afstöðu í 

Austurríki á undanförnum árum og raunar tekið harðlínu afstöðu gegn aðild Tyrklands. 

Þrátt fyrir þetta fjandsamlega viðmót gagnvart Tyrkjum hefur umræðan kólnað frá árinu 

2006 en væri sennilega enn verri ef ekki væri fyrir þá staðreynd að stjórnmálaflokkarnir 

hafa lofað almenningi að þjóðaratkvæðagreiðsla muni fara fram um aðild Tyrklands 

eftir að ríkið hefur uppfyllt skilyrðin.
501

 

4.6 Afstaðan í Svíþjóð 

4.6.1 Opinber umræða 

Í Svíþjóð hafa fjölmiðlarnir sjálfir ekki haft sérstakt hlutverk (taka ekki pólitíska 

afstöðu) til aðildar Tyrklands. Ritstjórnargreinar blaðanna hafa endurspeglað álit sænsku 

stjórnmálaflokkanna um að Tyrkland fái aðild þegar Kaupmannahafnarskilyrðin hafi 

verið uppfyllt. Á undanförnum árum hefur hins vegar myndast bil milli þings og þjóðar 

þar sem almenningur er ekki eins jákvæður (var þó enn hlynntur aðild Tyrklands í 
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498 Gunay 2007:50-51 
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500 Gunay 2008:60 
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síðustu könnun
502

) í garð inngöngu Tyrklands. Enginn sérstakur viðsnúningur hefur átt 

sér stað, einkum vegna þess að lítil sem engin umræða hefur verið um málið í 

þjóðfélaginu,
503

 jafnt meðal almennings, fjölmiðlanna og flokkanna. 

Fyrir kosningarnar í september 2010 varð þó breyting á, því þá komst á 

þingflokkurinn Sweden Democrats sem rak kosningabaráttu byggða á andúð í garð 

innflytjenda, einkum múslima, en hingað til hefur verið lítil eftirspurn eftir slíkum flokki 

í sænska velferðarríkinu. Lét formaður flokksins hafa það eftir sér að hann vildi minnka 

hlutfall innflytjenda um 90% og að vöxtur múslima í landinu væri stærsta 

utanaðkomandi ógn frá lokum seinni heimsstyrjaldar.
504

 Flokkurinn fékk innan við 6% 

atkvæða, er á móti inngöngu Tyrklands
505

 og aðildar Svíþjóðar að Evrópusambandinu 

auk þess að eiga litla samleið með öðrum flokkum í Svíþjóð.
506

 

4.6.2 Álit stjórnmálaelítunnar 

...I am convinced that the day will come when it will be natural to see an EU with Turkey as 

member as a far stronger partner on the broader global scene, both economically and 

politically. 

Let us be clear: the Turkey issue is going to define the regional and global role of the 

European Union in the future. 

- Carl Bildt507 

 

Ofangreind orð lét Carl Bildt núverandi utanríkisráðherra falla skömmu eftir 

kosningarnar eða í nóvember 2010. Endurspegla þau skoðun síðustu ríkisstjórnar og 

raunar einnig skoðun ríkisstjórnar Sósíaldemókrata sem voru við völd frá 1994-2006 (og 

raunar allra helstu flokkanna). Núverandi forsætisráðherra Fredrik Reinfeldt sagði 

einnig í heimsókn sinni til Tyrklands árið 2009 að gagnkvæm nauðsyn væri á því að 

Tyrkland yrði hluti af Evrópusambandinu.
508

 Í ofangreindum orðum Carl Bildt felst trú á 

mikilvægi Tyrklands til framtíðar en auk þess hafa sænskar ríkisstjórnir haft annað 

viðhorf til stækkana sambandsins en Frakkland og Austurríki, en einnig að því er virðist 

Þýskaland eftir stækkanirnar 2004 og 2007. Stefna ríkisins kristallast best í orðum 

Birgittu Ohlsson ráðherra Evrópusambandsmála sem sagði í ræðu í febrúar 2011 að 

Evrópusambandið yrði að vera opið öllum Evrópuríkjum sem uppfylltu skilyrðin og að 
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Svíar styddu frekari stækkanir, með það að leiðarljósi að bera út fagnaðarerindi friðar, 

lýðræðis og hagsældar í Evrópu.
509

  

Þegar stuðningur sænskra ráðamanna er skoðaður nánar nær hann út fyrir hina 

hefðbundnu jákvæðni og hvatningu til Tyrkja um að standa sig. Jafnvel þó að Reinfeldt 

hafi ekki reynt að breyta viðhorfum Sarkozy í opinberri heimsókn til Svíþjóðar, var lögð 

áhersla á það hjá Svíum vorið 2008 að fleiri kaflar yrðu opnaðir, en Kýpurdeilan auk 

dræmrar frammistöðu Tyrkja í umbótum á þeim tíma urðu til þess að slíkt var látið 

ógert. Við þetta má svo bæta að í viðtali, áður en Svíar fengu forsæti í ESB árið 2009, 

tók Reinfeldt það skýrt fram að samningaviðræður við Tyrkland væru forgangsmál, þó 

að slíkt væri bundið við umbætur í Tyrklandi.510 Cecilia Malmstrom lét sér hins vegar 

ekki nægja að tala fyrir aðild Tyrklands heldur gagnrýndi aðildarríki sambandsins fyrir 

viðhorf sitt til inngöngu Tyrkja og það að þeim hefði verið boðið að borðinu með þeim 

fyrirvörum að viðræðurnar gætu endað án aðildar. Ástæðurnar væru margar, þeirra á 

meðal hræðslan við atvinnuleysi, breytt valdahlutföll í Leiðtogaráðinu auk kostnaðar. Í 

sumum tilvikum væri um að ræða ótta við útlendinga og Islam. Skilaboðin væru þau að 

það væri sama hvaða skilyrði Tyrkland uppfyllti, á endanum væri það sambandið sem 

ákvæði hvort að það vildi Tyrkland inni og hefði efni á því. Meirihlutinn væri þó á þeirri 

skoðun að sambandið hefði lofað Tyrkjum sanngjarnri meðferð. Að sama skapi var það 

skoðun hennar að myndi Evrópusambandið hafna Tyrkjum um aðild eftir að þeir hafa 

uppfyllt öll skilyrði væri ekki einungis hætta á vandræðum á svæðinu og í Mið-

Austurlöndum, heldur myndi einnig hægja á umbótum meðal allra þeirra ríkja sem væru 

í ferlinu að gerast aðilar að sambandinu og það myndi hafa slæm áhrif á orðspor 

Evrópusambandsins.511 Þannig hefur stjórnmálaelítan í Svíþjóð gengið ansi langt í 

stuðningi sínum til að hafa jákvæð áhrif og að gagnrýna önnur aðildarríki fyrir þá stöðu 

sem nú er uppi varðandi inngöngu Tyrklands. Að því sögðu verður ekki litið framhjá því 

að stuðningur Svía bæði við inngönguna og almennar stækkanir Evrópusambandsins eru 

að einhverju leyti bundinn við það hversu tregir Svíar hafa verið til að samþykkja 

dýpkun á samruna líkt og hin Norðurlöndin (að Finnum mögulega undanskyldum).512 
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4.6.3 Almenningsálitið 

Síðast þegar Eurobarometer spurði um viðhorf til Tyrklands í könnuninni 2008 var rétt 

rúmur meirihluti almennings sem studdi eða 46% gegn 45%, en þegar sú forsenda var 

gefin að Tyrkland hefði uppfyllt öll skilyrði sambandsins voru hins vegar 71% með og 

einungis 25% á móti.
513

 Að sama skapi var almenningur í Svíþjóð jákvæðastur af gömlu 

aðildarríkjunum 15 (fyrir stækkunina 2004) þegar kom að frekari stækkun í könnuninni 

frá 2010 en alls voru 55% hlynntir en 41% mótfallnir.
514

 Í könnun ársins 2009 sem 

kafaði dýpra í ástæður að baki áliti almennings til stækkunar
515

 kom í ljós að Svíar 

lögðu mesta áherslu á flokkinn um frelsi og lýðræði, þar sem þeir trónuðu í raun á 

toppnum ásamt Þjóðverjum en 67% nefndu þann flokk. Ólíkt Frökkum, 

Austurríkismönnum og Þjóðverjum skiptu hins vegar flokkarnir um menningarleg og 

trúarleg mál eða innflytjendamál mun minna máli fyrir Svía, auk þess sem þeir voru á 

sömu skoðun og ríkin 27 að meðaltali varðandi hlutverk Evrópusambandsins í 

umheiminum.
516

 

Að öðru leyti er lítil umræða í Svíþjóð um málið. Sú staðreynd að flokkarnir virðast 

vera sammála um að Tyrkland fái aðild eftir að hafa uppfyllt öll skilyrðin og að blöðin 

eru ekki á móti aðild (eða hafa ekki myndað sér sjálfstæða skoðun á málinu) virðist hafa 

þau áhrif að almenningur lítur á málið sem framtíðarmál sem lítil ástæða sé til að hafa 

skoðun á núna, á meðan Tyrkir hafa ekki uppfyllt skilyrðin.
517

  

4.7  Afstaðan í Bretlandi 

4.7.1  Opinber umræða og álit stjórnmálaelítunnar 

I’m here to make the case for Turkey’s membership of the EU. And to fight for it. 

Do you know who said this: “Here is a country which is not European…its history, its 

geography, its economy, its agriculture and the character of its people – admirable people 

though they are – all point in a different direction…This is a country which…cannot, 

despite what it claims and perhaps even believes, be a full member.” 

It might sound like some Europeans describing Turkey. But it was actually General de 

Gaulle describing the UK before vetoing our EU accession. We know what it’s like to be 

shut out of the club. But we also know that these things can change. 

-David Cameron518 

 

                                                 
513 Eurobarometer 2008:270 og 275   
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Af tilvitnuninni að ofan má ráða að David Cameron forsætisráðherra og leiðtogi 

Íhaldsflokksins muni ekki breyta út af stefnu Verkamannaflokksins undir forystu 

Gordan Brown,
519

 þar áður undir Tony Blair sem var og er einn helsti stuðningsmaður 

og talsmaður fyrir inngöngu Tyrklands.
520

 Blair spilaði lykilhlutverk í því að opna 

aðildarviðræðurnar við þröngar aðstæður á seinni hluta ársins 2005 þegar Bretland 

gegndi forsæti innan ESB.
521

 Blair hefur jafnframt miklar mætur á hinu nýja Tyrklandi 

undir Erdogan og Gul eins og hann lýsti í umdeildri sjálfsævisögu sinni.
522

 Nick Clegg 

leiðtogi Frjálslyndra demókrata sem nú myndar samsteypustjórn með Cameron er á 

sömu skoðun og sagði í mars 2011 að Tyrkland væri einnig fyrirmyndarríki fyrir framtíð 

þeirra arabaríkja sem nú takast á við miklar breytingar heima fyrir.
523

 

Að sama skapi og varðandi Tyrkland sérstaklega þá viðheldur ríkisstjórn Cameron 

þeirri stefnu sem Verkamannaflokkurinn hafði og tók í arf árið 1997, sem hafði þá verið 

stefna breskra yfirvalda í lengri tíma, sem er að vera áhugasöm og jákvæð fyrir frekari 

stækkun. Til marks um slíkt er að full sátt var meðal allra ráðherra innan ríkisstjórnar 

Verkamannaflokksins fyrir stækkanirnar 2004 og 2007 sem þó voru umdeildustu 

stækkanirnar í sögu ESB.  

Til lengri tíma litið á enn eftir að koma í ljós hvort ríkisstjórn Cameron heldur í 

stefnu Blair um nánari samvinnu eða snúi til baka í átt til tíma Major og Thatcher í 

Evrópumálum almennt. Hvernig sem fer er ljóst að Bretland verður áfram í hópi með 

Norðurlöndunum innan ESB, einkum Danmörku og Svíþjóð sem teljast til þeirra ríkja 

sem tregust eru til dýpri samruna innan sambandsins.
524

 

Afstaða breskra stjórnvalda byggist þó ekki eingöngu á því að vilja halda framtíð 

Evrópusambandsins sem mest á milliríkjagrunni. Í áðurnefndri ræðu Nick Clegg sem 

vitnað var til leggur hann áherslu á framlag Tyrklands til NATO,
525

 en 

samstarfsflokkurinn hefur löngum lagt mikla áherslu á sérstakt samband við Bandaríkin 

þar sem Tyrkland spilar lykilhlutverk í landfræðipólítk og hernaðarlega, en bæði Bush 

og Obama eru stuðningsmenn aðildar. Á undanförnum árum hefur 

Verkamannaflokkurinn litið á aðild Tyrklands jákvæðum augum þar sem ríkið er talið 

                                                 
519 BBC 2007 
520 BBC 2004 
521 Whitman 2007:121 
522 Blair 2010:540 
523 Clegg 2011 
524 Whitman 2007:120 
525 Clegg 2011 
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styrkja öryggis- og varnarmálastefnu Evrópusambandsins sem var sérstakt áhugamál 

Breta á þeim tíma.
526

 Þannig kann sýn stóru flokkanna að hafa verið ólík í varnarmálum, 

líkt og hugmyndir þeirra eru um Evrópusambandið, en niðurstaðan engu að síður sú 

sama. Flokkarnir þrír hafa þó lagt áherslu á það að Tyrkland uppfylli skilyrði 

sambandsins. 

Önnur ástæða fyrir ólíku viðhorfi stjórnvalda og lítilli umræðu meðal almennings í 

Bretlandi er fjarlægðin frá Tyrklandi, skortur á neikvæðum sögulegum samskiptum og 

þar eru ekki sömu innflytjendavandamál tengd Tyrkjum
527

 eins og í Frakklandi, 

Austurríki og Þýskalandi. Þannig hefur opinber umræða verið takmörkuð líkt og í 

Svíþjóð, því þó að flokkarnir hafi sína stefnu verður ekki annað sagt en að málið hafi 

haft lítil áhrif á þingi á undanförnum árum.
528

 Í heildina má því segja að álit 

stjórnmálaelítunnar snúist um það að Tyrkland uppfylli jákvæðu sameinandi þætti 

Katzenstein, bæði um skilyrði sambandsins en eins með NATO áherslunni, en skortur 

innanlands í Bretlandi á neikvæðum afmarkandi þáttum og áherslan á að samstarf 

aðildarríkjanna verði sem mest á milliríkjastigi hefur einnig áhrif. 

4.7.2 Almenningsálitið 

Miðað við síðustu könnun Eurobarometer sem mældi afstöðuna til aðildar Tyrklands er 

ljóst að almenningur hefur ekki sömu afstöðu og stjórnmálaelítan. Sögðust 35% Breta 

vera hlynntir en 49% andvígir aðild. Að sama skapi sögðust 42% styðja aðild en 45% 

voru mótfallnir að því gefnu að Tyrkland uppfyllti öll skilyrði aðildar.
529

 Um álit 

almennings til frekari stækkana má sama segja. Á meðan stjórnmálaflokkarnir eru 

hlynntir frekari stækkunum er 33% almennings á sömu skoðun en 54% andvígur 

samkvæmt  könnun frá árinu 2010.
530

  

Spurðir út í afstöðu sína til stækkana árið 2009 má greina þrjú atriði af sjö sem 

Bretar skora hærra í en hin aðildarríkin að meðaltali. Í fyrsta lagi varðandi stöðugleika á 

landamærum sambandsins 19% (meðaltal 16%). Í öðru lagi varðandi menningu og 

trúarleg málefni 23% (21% meðaltal) þar sem einungis Ítalía, Austurríki og Danmörk 

voru hærri. Að lokum varðandi innflytjendur sem 46% Breta nefndu (meðaltal 27%) en 

                                                 
526 Whitman 2007:121 og 124 
527 Whitman 2008:161-162 
528 Whitman 2007:125-126 
529 Eurobarometer 2008:270 og 275 
530 Eurobarometer 2010:83 
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einungis íbúar Ítalíu og Möltu hafa meiri áhyggjur af innflytjendum við frekari stækkun 

ESB.
531

 Þessi þrjú atriði munu öll skipta máli þegar kemur að aðild Tyrklands. 

Aðild Tyrklands hefur þó enga vigt í umræðum almennings og á það jafnt við um 

málefni innanlands þar sem engin ágreiningur var í síðustu kosningum, en eins varðandi 

Evrópumál almennt. Engar fylkingar hafa myndast með eða gegn aðild Tyrklands í 

Bretlandi, en þegar nálgast fer aðild gæti það orðið vandamál hversu neikvæð umræðan 

var um innflytjendur eftir stækkunina 2004.
532

 Annað vandamál sem gæti komið við 

sögu eru stór eiturlyfja- og mansalsmál sem Tyrkir og Kúrdar hafa verið viðriðnir, sem 

fjölmiðlar hafa tengt við samfélög þessara minnihlutahópa í Bretlandi.
533

 Verði frekari 

framþróun á slíkum málum mun það einungis hafa neikvæðar afleiðingar.  

Heilt yfir er umræðan ekki mikil en blikur eru á lofti um að breskur almenningur 

gæti sett sig upp á móti inngöngu þegar nálgast fer aðild, en svo er annað mál hvort að 

flokkarnir leiti eftir samþykki hans. Það gæti byggst á því hvort að Evrópusambandið 

hefur á þeim tímapunkti svarað spurningunni um hvernig það hyggst finna jafnvægi á 

milli Evrópu sem sambands ríkja og Evrópu sem sambands einstaklinga. 

4.8 Samantekt: Spáðu í mig, þá mun ég spá í þig 

Fyrsti lærdómurinn sem draga má af yfirferðinni um álit og áhrif aðildarríkjanna er sá að 

það er ekki í gangi nein evrópsk umræða, hvorki um stækkanir almennt
534

 né um aðild 

Tyrklands sérstaklega.
535

 Hún fer fram í hverju landi fyrir sig þar sem opinber umræða, 

álit stjórnmálaelítunnar og almennings myndar mismikið samspil eftir innri og ytri 

aðstæðum viðkomandi ríkis. Í öðru lagi er tyrkneskum stjórnvöldum þegar ljóst (hver 

sem skoðun Poul Skytte Christofferssen er á siðferðislegum skuldbindingum ESB og 

aðildarríkjanna) að hluti af aðildarferli ríkisins er að styrkja tengslin og upplýsa 

almenning
536

 (en eins stjórnmálaelítuna í aðildarríkjunum
537

) ætli Tyrkland sér 

inngöngu. 

Af rökstuðningi almennings í Evrópu fyrir og gegn aðild Tyrklands kemur í ljós að 

mat á kostnaði og ábata skiptir minnstu máli í umræðunni. Vilja fylgjendur að Tyrkland 

                                                 
531 Eurobarometer 2009b:38-44    
532 Whitman 2007:122-123 
533 Whitman 2008:162 
534 Tocci og Cugliandro 2008:253 
535 Senyuva og Akit 2009:218 
536 Secretariat General for EU Affairs 2010b:1-22 
537 Sem sumar telja sig reyndar hafa hagsmuni af því að tala gegn inngöngu Tyrklands líkt og í 

Frakklandi, Þýskalandi og Austurríki. 
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uppfylli skilyrðin á meðan andstæðingar aðildar benda á auðkenni Tyrklands og Evrópu 

með þeim hætti að þau verði alltaf ósamrýmanleg.
538

 Ríma þau átök í umræðunni, sem 

eru mismikil innan aðildarríkjanna, vel við seinni hlutann í skilgreiningarramma 

Katzenstein sem fjallar um afmarkandi neikvæðu þættina um að Evrópa sé ekki 

tyrknesk. Eru þau rök jafnframt, líkt og í tilfelli Austurríkis og að hluta til hjá Frökkum 

og Þjóðverjum, byggð á ótta og/eða hatri við útlendinga auk þjóðernishyggju.
539

 Kom 

það skýrt fram í umfjöllun um Þýskaland að skilgreiningin er ekki einungis bundin við 

að Evrópa sé ,,ekki tyrknesk” heldur einnig og jafnvel fremur að Þýskaland sé ,,ekki 

tyrkneskt”.
540

 Sömu vandamál snerta fleiri ríki, Austurríki þar á meðal, sem hefur ekki 

tekist að aðlaga innflytjendur að ríkjunum með fjölmenningu og eru sjálf í krísu vegna 

skort á skýru auðkenni til framtíðar.
541

 Vandamálið getur þó ekki einungis skrifast á 

ríkin því að fordómar og neikvæðni í garð aðildar Tyrklands er mun meiri í ríkjum sem 

hafa stór múslimasamfélög (Austurríki, Frakkland, Þýskaland, Danmörk og reyndar 

Belgía),
542

 þó að vissulega felist fordómar í því að greina ekki á milli Tyrkja og múslima 

almennt.  

Aðild Tyrklands snertir einnig framtíð Evrópusambandsins, á milli þeirra sem vilja 

tryggja dýpri samruna innan sambandsins og þeirra ríkja, líkt og Bretlands og 

Norðurlandanna, sem eru treg til frekari samruna og vilja halda því á milliríkjastigi. 

Mögulega mun verða meiri barátta úr því þegar fram líða stundir og Evrópa hefur jafnað 

sig á síðustu stækkun, en mikil andstaða er í augnablikinu við frekari aðgerðir á því 

sviði, hún er ekki einungis bundin við aðild Tyrklands.
543

 Við inngöngu Tyrklands 

myndi valdajafnvægið breytast með þeim hætti að staða Frakklands og einkum 

Þýskalands yrði ekki eins sterk. Áhyggjurnar af dýpkuninni eru þó mestar í 

framangreindum ríkjum, en mun minni eða engar í Benelux ríkjunum og Ítalíu sem talin 

eru til samrunasinnuðustu ríkjanna og sömu sögu má segja af Írlandi, Spáni og Portúgal, 

sem hafa stutt við yfirþjóðlegar lausnir vegna jákvæðrar eigin reynslu. Bretland, Svíþjóð 

og Danmörk mynda svo kjarna þeirra ríkja sem eru hvað mest gagnrýnin á samrunann
544

 

en þó er ekki útséð með stuðning Dana til frambúðar við inngöngu Tyrklands. 

                                                 
538 Ruiz-Jiménez og Torreblanca 2007:7-24 
539 Katzenstein 1997:262 
540 Stelzenmuller 2007:109-110 
541 Gunay 2007:50-51 
542 Tocci 2007a:41 
543 Senyuva og Akit 2009:230 
544 Auðunn Arnórsson 2009:111-112 
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Dýpkuninni inn á við tengist einnig umræðan um utanríkisstefnu og öryggismál út á 

við. Þannig líta yfirvöld í Bretlandi,
545

 Ítalíu,
546

 Spáni (eins og áður kom fram), 

Belgíu
547

 og Póllandi
548

 meðal annarra á inngöngu Tyrklands með jákvæðum augum út 

frá því að styrkja tengslin yfir Atlantshafið og á milli NATO og ESB.
549

 Þannig tengist 

aðild Tyrklands að einhverju leyti átakalínunum innan ESB milli samrunasinna og 

milliríkjasinna annars vegar, og hins vegar á milli Atlantshafssamstarfssinna og 

meginlandssamstarfssinna. Fleiri atriði skipta þó máli, bæði innan hvers aðildarríkis og 

milli þeirra, auk þess sem stuðningur eða skortur á stuðningi stendur ekki né fellur á 

þessum átakalínum einum og sér. 

Ýmsar aðrar víddir skipta máli þegar ástæðurnar á bakvið álit elítunnar og 

almennnings eru skoðaðar ofan í kjölin. Innan stjórnmálaflokka hinna ýmsu aðildarríkja 

er deilt um aðild Tyrklands, en þó að línur séu ekki klipptar og skornar má sjá mynstur 

þar sem flokkar hægra megin við miðju eru líklegri til að vera á móti aðild, á meðan þeir 

sem eru vinstra megin við miðju eru hlynntari.
550

 Slíkt sést best í Frakklandi, að nokkru 

leyti í Þýskalandi, auk andstöðu meðal íhaldsmanna á Spáni og Pórtúgal, en þá eru 

ótaldir öfga hægri flokkar í Austurríki, Danmörku, Hollandi og víðar sem standa fast 

gegn aðild. 

Almenningur er einnig neikvæðari í garð aðildar en stjórnmálaelítan heilt yfir. 

Þannig má nefna Bretland, Tékkland, Lettland, Slóvakíu, Finnland og Ítalíu þar sem 

stjórnvöld eru beinlínis fylgjandi aðild á meðan almenningur er á móti jafnvel þó að 

Tyrkland uppfylli öll skilyrðin.
551

 Fordómar og andúð í garð múslima eru auk þess ekki 

einungis bundin við aðildarríki með stórum múslimasamfélögum því að í 

Eystrasaltsríkjunum og í Tékklandi eru slíkir fordómar ríkjandi hjá almenningi en síður 

hjá stjórnmálaelítunni.
552

 

Tyrkland hefur dottið í lukkupottinn varðandi stjórnmálaelítuna eða réttara sagt 

núverandi ríkisstjórnir svokallaðra EU-10 ríkja, sem innihalda öll ríki stækkananna 2004 

og 2007 að undanskyldum Möltu og Kýpur, en ríkin eru fylgjandi frekari stækkunum 

                                                 
545 Whitman 2007:124 
546 Alessandri og Sali 2009:61 
547 Nasshoven 2009:51 
548 Balcer 2008:44 
549 Tocci 2007b:28 
550 Senyuva og Akit 2009:229 
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almennt.
553

 Í raun þýðir það að öll nýju aðildarríkin 12 (Kýpur og Malta með skilyrðum) 

myndu í augnablikinu samþykkja Tyrkland, væri ríkið búið að uppfylla skilyrðin. 

Þessum nýtilkomna stuðningi ætti þó að taka með fyrirvara og sömleiðis því að 

landfræðileg staða skipti máli, þó að vonandi styrkist efnahagsleg tengsl ríkjanna við 

Tyrkland. Ríki eins og Pólland hefur það sem markmið að koma Úkraínu inn í 

sambandið, sem er ólíklegt að gerist án þess að Tyrkland gangi fyrst inn.
554

 Nær væri að 

álykta að nýju ríkin sem eru upptekin af fullveldi sínu ýttu undir þá kenningu að átök 

gætu átt sér stað milli samrunasinna og milliríkjasinna um inngöngu Tyrklands. Að 

nánara samstarf þeirra og stuðningur við almennar stækkanir séu óttaviðbrögð við hóp 

eldri og samrunaviljugri aðildarríkja. Þau setja sitt traust á Framkvæmdastjórnina til að 

standa vörð um sína hagsmuni og standa saman til að vera ekki skilin eftir í ytri hring 

við nánari samruna, því þau vilja tryggja að þau eigi sjálf þátt í ákvarðanatökunni til 

jafns við samvinnusinnaðri ríkin.
555

 Aðrar þekktar átakalínur innan ESB, milli lítilla og 

stórra aðildarríkja, ríkra og fátækra eða ríkisafskipta og frjálshyggju hafa samkvæmt 

umræðunni, áliti elítunnar og almennings takmörkuð áhrif. Samkvæmt Eurobarometer 

er almenningur í nýju aðildarríkjunum þó mun jákvæðari í garð aðildar Tyrklands, að 

uppfylltum skilyrðum, en almenningur í gömlu aðildarríkjunum.
556

 

Við Tyrklandi blasir gríðarleg vinna við að sannfæra aðildarríkin. Vinna sem verður 

bæði erfið og flókin þegar litið er til almenningsálits, álits stjórnmálaelítunnar í hinum 

ýmsu aðildarríkjum og því hversu margþætt samspilið er innan þeirra, auk mögulegra 

átakalína innan sambandsins um framtíð þess. Í því tilliti mun Tyrklandi án efa reynast 

hvað erfiðast að brjóta á bak aftur þá skilgreiningu margra að Evrópa sé ,,ekki tyrknesk” 

að hætti Katzenstein, því sú skoðun er í mörgum tilvikum drifin áfram af 

þjóðernishyggju og  útlendingaótta. Miðað við það hversu langt Tyrkland á í land með 

að uppfylla jákvæðu skilyrði sambandsins þá hafa þeir þó nægan tíma til að sannfæra 

aðildarríkin. Áðurnefnd orð úr ræðu David Cameron
557

 ættu því að virka hvetjandi, 

útilokunin þarf ekki að vera varanleg því tímarnir breytast og mennirnir með. 
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5 Niðurstöður 

Í leiðangurinn var haldið með skilgreiningarramma Katzenstein á Evrópu að vopni. Í 

ramma Katzenstein felst að auðkenni Evrópu snúi að jákvæðum sameinandi þáttum, sem 

Evrópusambandið hefur útfært með Kaupmannahafnarskilyrðunum og síðar í Lissabon 

sáttmálanum. Að mati Katzenstein eru einnig til staðar afmarkandi neikvæðir þættir sem 

felast í þjóðernishyggju og útlendingaótta, þannig að Evrópa skilgreinist einnig af því að 

hún sé ,,ekki tyrknesk”. Þessa þætti er ekki að finna í löggjöf, reglum og stefnu 

Evrópusambandsins en kraumar undir innan aðildarríkja þess. 

Rannsóknin leitast við að svara þremur rannsóknarspurningum: 

1. Hvað liggur raunverulega að baki því að Tyrkland er ekki enn gengið inn 

í ESB? 

2. Eru öll þau ríki sem Evrópusambandið býður til aðildarviðræðna og 

uppfylla skilyrði sambandsins örugg um inngöngu?  

3. Nýtist skilgreining Katzenstein á Evrópu til að útskýra hvers vegna 

Tyrkland er ekki ennþá gengið inn? 

Tilgáta var lögð fram: 

Aðildarríki Evrópusambandsins og almenningur eru treg til að veita Tyrklandi 

inngöngu í ESB vegna þess að litið er svo á að ríkið tilheyri ekki jákvæðu sameinandi 

gildakerfi Evrópu samkvæmt skilgreiningu Katzenstein, en einnig vegna afmarkandi 

neikvæða þáttarins sem hann setur fram um að Evrópa sé ,,ekki tyrknesk”. 

Eftir sögulega yfirferð á fyrstu árum ríkisins og síðar utanríkisstefnu þess, sem byggist á 

allri þeirri vestrænu og evrópsku samvinnu sem í boði er, var nauðsynlegt að kafa djúpt í tvö 

atriði til að fá svör við rannsóknarspurningunum og láta reyna á tilgátuna. Fyrst hvernig 

Tyrklandi hefur gengið að uppfylla pólitísk skilyrði Evrópusambandsins og svo hvaða skoðun 

aðildarríkin og almenningur innan þeirra hefur á ferlinu. 

Í dag liggur meginástæða þess að Tyrkland er ekki gengið inn í Evrópusambandið í 

því að ríkið á enn gríðarlega langt í land með að uppfylla þau pólitísku skilyrði sem 

sambandið setur fyrir inngöngu. Eftir ítarlega könnun á stöðu innri mála í Tyrklandi er 

vel hægt að taka undir með þeim fræðimönnum og stjórnmálamönnum sem spáð hafa 
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fyrir um að aðildarviðræðurnar muni taka að minnsta kosti 10 ár í viðbót, jafnvel enn 

lengri tíma. Vandamálin eru af slíkri slíkri stærðargráðu og koma svo við kjarna þess 

sem sjálfsagt þykir í vestrænni stjórnskipan að átakanlegt var um að fjalla og erfitt að 

draga slíkt saman í niðurstöður. Umbæturnar fyrir aðild Tyrklands eru af svipaðari 

stærðargráðu og þjóðfélagsbylting Ataturk, því taka verður á allt frá smæstu smáatriðum 

upp í stærstu grundvallarmál. 

Staða lýðræðis og réttarríkisins innanlands er bágborin og brothætt. Tyrkneska 

réttarkerfið stenst engan samanburð við önnur lýðræðisríki sem byggja á réttarríkinu.  

Nær vandamálið allt frá skorti á fjármagni og framkvæmdum upp í óeðlileg pólitísk 

afskipti stjórnmálamanna og hersins auk spillingar sem viðgengst á hæstu stigum 

samfélagsins. 

Staða lýðræðisins er einnig með þeim hætti að miklar umbætur verða að eiga sér 

stað. Nær vandamálið allt frá grunnþáttum á borð við að rita nýja stjórnarskrá og upp í 

að komið sé í veg fyrir að tyrkneski herinn hóti að taka völd í landinu. Kalt stríð ríkir í 

þinginu, þróa þarf opinbera stjórnsýslu og koma í veg fyrir spillingu þar. Almennt er 

þörf á að hraða uppfyllingu Kaupmannahafnarskilyrðanna en meðal atriða eru að breyta 

starfsvenjum þingsins og kosningakerfinu 

Í Tyrklandi er staða mannréttinda og verndun minnihluta ekki ásættanleg. Er ríkið 

fjarri því að uppfylla skilyrðin einkum í framkvæmd. Umgjörð ríkisins sem lýst var að 

ofan á stóran þátt í því. Núverandi stjórnarskrá er skrifuð af hernum og opinber 

stjórnsýsla spillt og þarfnast mikilla umbóta. Réttarkerfið sjálft með tilvísun í 

stjórnarskrána og lögin í landinu leggur meiri áherslu á verndun ríkisins en réttindi 

einstaklingsins. Einungis Rússar áttu fleiri mál sem biðu fyrir Mannréttindadómstóli 

Evrópu í nóvember 2010. Verst er ástandið í suðaustur hluta ríkisins. 

Efling mannréttindamála er á frumstigi í Tyrklandi. Jafnt varðandi þjálfun opinberra 

starfsmanna og við það að koma upp stofnunum, beitir lögreglan sjálf enn óhóflegu 

valdi. Frelsi einstaklingsins þarf almennt að bæta. Á það við um tjáningarfrelsi, 

fundarfrelsi, félagafrelsi og trúfrelsi. Vantar upp á að þau samræmist lögum 

Mannréttindadómstóls Evrópu sérstaklega varðandi tjáningar- og trúfrelsi. Tilraun 

núverandi stjórnvalda til að bæta þennan málaflokk líkt og svo margra aðra mætir 

mikilli mótstöðu frá hernum og gömlu valdaklíkunni. Eru breytingarnar taldar í 

andstöðu við kjarnann í stofnun lýðveldisins og gegn stjórnarskránni. 
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Staða kvenna og barna auk andlegra og líkamlegra fatlaðra er einnig óásættanleg. 

Þar kemst löggjöf ríkisins ekki í framkvæmd. Jafnrétti kynjanna er af skornum skammti, 

réttarstaða kvenna er slæm, ofbeldi gagnvart konum er stórt vandamál og 

sæmdarmorðum hefur aftur farið fjölgandi. Sömu vandamál blasa við málefnum barna 

en auk þess setur Tyrkland fyrirvara við greinar Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna 

sem snúa að tungumáli og menningarlegum auðkennum. Framkvæmdarleysi hrjáir 

einnig málaflokk fatlaðra en þrjú ár verða bráðlega liðin frá undirritun á sáttmála 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðra án þess að ríkið hafi komið á fót viðeigandi 

stofnunum til að fylgjast með framkvæmdinni. Stéttarfélagsréttindi eru í engu samræmi 

við staðla Evrópusambandsins auk þess sem fordómar og mismun gagnvart 

samkynhneigðum, tvíkynhneigðum, klæðskiptingum og kynskiptingum eru enn við lýði. 

Um svæðisbundin málefni og alþjóðlegar skuldbindingar blasa við tvö stór vandmál, 

annars vegar við Kýpur og hins vegar innanlands við Kúrda. Kýpurdeilan er í dag helsta 

fyrirstaðan fyrir því að aðildarviðræðurnar við Evrópusambandið nái aftur skriði. Í gildi 

er frysting á köflunum frá árinu 2006 sem felst í því að kaflar verða ekki opnaðir né 

aðrir lokaðir fyrr en deilan er leyst. Snýst deilan í mikilli einföldun um að Tyrkland 

komi á tollabandalagi við Kýpur-Grikki í samræmi við reglur sambandsins en auk þess 

þarf að og semja um framtíð eyjunnar. Hluti af lýðræðislegu opnuninni undanfarin ár 

felst í því að ná sáttum við Kúrda sem mynda í kringum 12 milljóna minnihlutahóp 

innan ríkisins. Málið er mjög flókið en varðar grundvallarréttindi Kúrda eins og annarra 

minnihlutahópa, en einnig er uppi krafa um sjálfstjórn eða sjálfstæði. Það sem flækir 

málið er að herinn og önnur öfl vilja halda í einsleita mennningu og styrk ríkisins. Á 

meðan hafa Kúrdar bent á að PKK og leiðtogi þeirra Öcalan (sem nú situr í fangelsi) 

verði að vera hluti af samningaferlinu en bæði Tyrkland og ESB líta á PKK sem 

hryðjuverkasamtök. 

Að frátöldu því gríðarlega flókna og tímafreka verkefni sem uppfylling pólitísku 

skilyrðanna er í Tyrklandi þarf einnig að sannfæra stjórnmálaelítuna, almenning og aðra 

hagsmunaaðila innalands. Er sú staða mun betri og stuðningur enn innan Tyrklands. Sá 

stuðningur er reyndar sveiflukenndur og skiptist í tvö tímabil. Frá 1999-2005 með 

miklum umbótum innanlands, þar sem samskipti við Evrópu jukust og stuðningur við 

aðild fór upp í 75%. Frá árinu 2005 til dagsins í dag þegar hægt hefur á umbótum meðal 

annars vegna andstöðunnar í Evrópu og minnkandi samskipta og hefur stuðningurinn 

farið niður í 54% (haustið 2010). Hafa Tyrkir haldið því fram að þeir hafi ekki hlotið 
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sanngjarna meðferð en þó finna megi dæmi um slíkt eru það ekki atriði (í dag) sem 

munu skipta meginmáli í því hvort að Tyrkland fær inngöngu eður ei. 

Það atriði sem getur skipt lykilmáli varðandi inngöngu Tyrklands þegar ríkinu hefur 

tekist að uppfylla jákvæð sameinandi skilyrði sambandsins er áhrif og afstaða 

aðildaríkjanna og almennings, sem gæti byggst á neikvæðum afmarkandi þáttum úr 

skilgreiningu Katzenstein. Um framtíðina er erfitt að spá en væri Tyrkland í dag búið að 

uppfylla öll skilyrði sambandsins myndi almenningur í 12 ríkjum engu að síður vera á 

móti aðild samkvæmt könnun Eurobarometer. Á meðal þeirra í Frakklandi og Austurríki 

en ríkisstjórnir þeirra ríkja hafa lofað að kosið verði um aðild Tyrklands. Almenningur í 

Evrópu er einnig neikvæðari heilt yfir gagnvart inngöngu Tyrklands en stjórnmálaelítan. 

Sýna kannanir einnig mikla neikvæðni varðandi frekari stækkanir. Munur var þó á 

viðhorfi almennings í nýju og gömlu aðildarríkjunum en hin síðarnefndu eru jákvæðari í 

garð aðildar Tyrklands að öllum skilyrðum uppfylltum. 

Rökstuðningur almennings í aðildarríkjunum fyrir eða gegn aðild er einnig 

merkilegur. Í grófum dráttum telja fylgjendur að Tyrkland eigi að fá aðild þegar ríkið 

hefur uppfyllt skilyrði sambandsins en andstæðingar benda á að auðkenni Tyrklands og 

Evrópu séu ósamrýmanleg. Með því er í raun sagt að engu skipti þó að Tyrkland 

uppfylli öll skilyrði sambandsins, ríkið geti aldrei orðið hluti af því í augum þess hluta 

almennings. Að Evrópa sé ,,ekki tyrknesk” líkt og Katzenstein fjallar um í neikvæðu 

afmarkandi þáttum sínum um skilgreiningu á Evrópu.  

Í ríkjum á borð við Þýskalandi er vandamálið þó ekki einungis bundið við Evrópu 

því að eins eða jafnvel fremur er Þýskaland ,,ekki tyrkneskt”. Tengist það vandamáli þar 

í landi og víðar við það að aðlaga innflytjendur og að ríkið með einstaklingunum innan 

þess geti skýrt auðkenni sín til framtíðar. Í yfirferð yfir álit stjórnmálaelítunnar og 

stjórnmálaflokkanna innan aðildarríkjanna mátti sjá mynstur, þar sem flokkar 

vinstramegin við miðju voru líklegri til að vera fylgjandi aðild en flokkar hægra megin 

við miðju fremur á móti. Í ítarlegri yfirferð um Frakkland og Þýskaland kom slíkt mjög 

skýrt fram.   

Margt bendir til þess að aðildarviðræðurnar við Tyrki hafi ekki einungis áhrif innan 

aðildarríkjanna og um auðkenni þeirra og sambandsins. Að auki snertir hún á framtíð 

Evrópusambandsins og á milli ólíkra átakalína. Á milli ríkja eins og Frakklands sem 

vilja dýpri samruna og Bretlands sem vilja halda því á milliríkjastiginu. Að sama skapi 

myndi valdajafnvægi breytast með inngöngu Tyrklands og af því hafa Þjóðverjar og 
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Frakkar áhyggjur. Þá eru ólíkir hagsmuni milli þeirra sem teljast 

Atlantshafssambandssinnar og meginlandssamstarfssinnar. Telja hinir fyrrnefndu að 

innganga Tyrklands hafi jákvæð áhrif á tengslin milli ESB og NATO. Önnur atriði 

skipta máli en ólíklegt er á endanum að innganga Tyrklands standi eða falli á þessum 

átakalínum. 

Á endanum blasir við heildstæð mynd yfir þá miklu vinnu sem framundan er ætli 

Tyrkland sér inngöngu í Evrópusambandið, sú mynd fyllir mann ekki af bjartsýni. Í 

augnablikinu er Tyrkland langt því frá að uppfylla jákvæðu sameinandi þættina sem 

Katzenstein notar til að skilgreina Evrópu og ríkið ber því sjálft meginábyrgð á stöðu 

sinni. Að því sögðu er ekki hægt að fullyrða að ríkið fái inngöngu í Evrópusambandið 

þegar að því kemur að ríkið uppfyllir öll skilyrðin. Aðildarríkin og einkum almenningur 

eru treg til að veita Tyrklandi inngöngu, bæði vegna sameinandi gildakerfis Evrópu en 

einnig í fjölmörgum tilvikum vegna afmarkandi neikvæða þáttarins um að Evrópa sé 

,,ekki tyrknesk”. Tilgáta ritgerðarinnar og skilgreiningarrammi Katzenstein stendur því 

um sinn. 
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