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FÖRORD 
Tack vare Svenska Institutets stipendieprogram för mindre fältstudier i Turkiet fick jag 
möjligheten att på plats i Istanbul genomföra intervjuer och få material som på ett avgörande 
sätt skapat förutsättningarna för att genomföra detta uppsatsarbete. 
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SAMMANFATTNING 
Westermark, Kristina (2007): Att tillhöra Europa, Rumsprovoceraren Turkiet och unionens 
självbild [Belonging to Europe, the space provoking Turkey and the selfimage of the EU.]  
D-uppsats 10 poäng, fördjupningskurs i kulturgeografi 
Handledare: Brita Hermelin 
Språk: Svenska 
 
Sammanfattning 
Kan de olika föreställningar om vad det innebär att tillhöra Europa, och därmed också 
underförstått Europeiska unionen, synliggöras av Turkiets medlemsförhandlingar? Turkiet 
antas inte självklart vara Europeisk vare sig geografiskt eller värderingsmässigt. Jag vill visa 
att Turkiet kan vara den ”rumsprovocerarande” aktören som synliggör oförenliga 
uppfattningar om EU:s självbild. Jag utgår från två aspekter; dels en geografisk och dels en 
värderingsaspekt på unionens medlemskrav. Utifrån dessa analyserar jag diskursen hos 
aktörerna: Turkiet, rådgivande Europeiska kommissionen och beslutande Europaparlamentet. 
Efter kompletteringar med intervjuer i Turkiet framkom att medlemskap i unionen inte enbart 
handlar om formella krav, utan snarare om attraktion mellan nationalstater. EU:s avsaknad av 
en samstämmig värdegrund leder till en självbild definierad av negationer: ”vi är i alla fall 
inte som de”. Turkiet förhandlar därmed, paradoxalt nog, om att inkluderas i den självbild 
som definieras av att Turkiet inte är del av unionen.  
  
Nyckelord: Europa, Turkiet, EU:s utvidgning, identitet, nationalstat, diskurs. 
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1. ATT TILLHÖRA EUROPA: RUMSPROVOCERAREN TURKIET OCH UNIONENS 

SJÄLVBILD 
Europiska Unionen har skapat en ny gemensam unionslogga inför sitt 50-årsjubileum 2007.1 
Färgglada och varierade typsnitt deklarerar ”Tillsammans”. EU eftersträvar att skapa en 
gemenskap inom unionen, en känsla av att alla medlemsländer är tillsammans. Om man ska 
skapa en känsla av att vara tillsammans i unionen kräver detta skapandet av ett ”vi”. Den 
pågående utvidgningen av unionen har satt igång en diskussion av vad som ska innefatta 
unionens vi och vilka länder som därmed kan antas som medlemmar. Diskussionen som förs 
både i forskarvärlden och i samhället i stort tycks ha intensifierats sedan Turkiet började 
medlemsförhandla med EU. När Sverige gick med i EU 1995 ifrågasatte ingen Sveriges 
europeiska tillhörighet för att bli en fullvärdig medlem. Turkiet är i en annan situation. 
Turkiet antas inte lika självklart vara Europeiskt vare sig geografiskt eller identitetsmässigt. 
Vad som räknas till Europa är inte en naturgiven sanning utan det är ett territorium vars 
gränser har förändrats över historien och det finns olika föreställningar om vad som är, och 
därmed också vad som inte är, Europa. I olika texter framställs vad som uppfattas innefatta 
Europa och det är denna ”Att tillhöra Europa”-diskurs jag i denna uppsats ska studera närmare. 
 
Det finns flera typer av krav som ställs på länder som vill vara med i EU. EU:s institutioner 
har satt upp värderingar vilka ett medlemsland uppmanas uppnå. Ett geografiskt krav EU 
ställer på nya potentiella medlemmar är att staten som ansöker ska tillhöra Europa.2 Detta kan 
tyckas vara en självklarhet med tanke på att det ändå heter Europeiska Unionen, men 
det ”självklara” kan dölja komplexa förhållanden. Vad menas till exempel med territoriet 
Europa. Var slutar, alternativt börjar, territoriet Europa? Och vad är därmed 
expansionsrummet för unionen? Unionens gränser spelar roll då de ska definiera vilka som är 
med under EU:s 50 års paroll: ”Tillsammans.” Med en obestämd yttre gräns är det öppet för 
tolkning hur stor unionen bör bli. Med en oklar Europeisk gräns och ett allt större EU desto 
närmare den diskursiva Europagränsen kommer man. EU:s institutioner är de som till syvende 
och sist är de som har makten att säga ja eller nej till vidare expansion av unionen. Det är 
också unionen som i sina officiella dokument definierar vilka normer och värderingar som ska 
ligga till grund för att tillhöra unionen. Jag ser det därför som fruktbart att kritiskt granska och 
synliggöra hur EU:s institutioner uppfattar unionens självbild.  
 
Turkiet uppfattas ibland tillhöra territoriet Europa och ibland inte och när nu landet håller på 
att medlemsförhandla hörs röster som menar att Turkiet inte uppfyller kravet att vara del av 
Europa. Turkiet borde, enligt vissa EU-medlemmar, inte bli fullvärdig medlem men kan 
istället få del av EU i någon form av ”privilegierat partnerskap”. Trots Turkiets omtvistliga 
territoriella tillhörighet förhandlar landet med målet att bli unionsmedlem. Jag menar att det 
behövs en problematisering av vad EU menar med att tillhöra Europa. Turkiet har en viktig 
funktion i denna problematisering. Detta för att processer och retorik i samband med Turkiets 
medlemsförhandling ger intressanta insikter om vad det innebär att tillhöra Europa. Turkiet 
anser jag fungerar som en ”rumsprovocerare” vars ansökan synliggör de geografiska och 
värderingsmässiga föreställningar som ligger bakom unionens självbild. För att kunna visa 
detta kommer jag att göra en analys av unionens rådgivande och beslutande diskurs samt 
komplettera med källor som visar hur unionen uppfattas utifrån en Turkisk diskurs.  
 
 
 
                                                 
1 Europa- EU:s webbportal [www] 2006-11-18 
2 Commission, 2006, s 18 på engelska: “European State” 
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2. SYFTE  
Syftet med denna uppsats är att se hur Turkiet som ”rumsprovocerare” synliggör oförenliga 
självbilder inom EU.  
 
Om man som jag vill visa på olika uppfattningar är aktörers föreställningar centrala. De som 
uttrycker sina föreställningar om EU:s självbild är i denna uppsats tre aktörer: rådgivande 
Europeiska kommissionen, beslutande Europaparlamentet och rumsprovoceraren Turkiet. De 
skilda föreställningarna rör sig kring två återkommande, och därmed övergripande, aspekter. 
Det finns en geografisk aspekt på hur unionens gränser föreställs. EU expanderar och den 
yttre gränsen är föränderlig vilket kan antas påverka självbildens utformning och uppfattning. 
Det finns även en värderingsaspekt med unionens formella värderingar som samtliga 
medlemsländer ska dela. Dessa två aspekter hjälper mig att skapa teman och avgränsningar 
genom hela uppsatsen. 
 
3. TEORI & KÄLLOR 
Mitt syfte förutsätter att det finns olika uppfattningar om vad som är EU:s självbild, jag utgår 
alltså ifrån att det inte finns en bild. Detta innebär att en uppfattad självbild är föränderlig och 
påverkningsbar. För att strukturera synen på rum och identitet kommer jag att använda mig av 
begreppsparet: konstruktivism och essentialism.  
 
3.1. Konstruktivism och essentialism 
Om man hårdrar det som särskiljer konstruktivismen från essentialismen får man två idéer om 
samhället och identiteten. Antingen kan man tro att samhällets strukturer påverkar identiteten 
eller så tror man att genetiken och blodsband skapar identiteten. En konstruktivistisk forskare 
är kulturgeografen Anssi Paasi. Han är en av få som skriver specifikt om rum och identitet 
utifrån en kulturgeografisk begreppsapparat. Han menar att både identiteten såväl som 
upplevelsen av rummet är sociala konstruktioner. I och med denna teoretiska ram följer vissa 
rumsliga definitioner, som att ett rum inte kan särskiljas från sin sociala kontext och att rum 
därmed skapas i sociala och mentala processer och inte finns som eviga biologiska enheter.3 
Identiteter får med detta synsätt en egen kontext som kan förändras. Denna konstruktivistiska 
syn innebär inte att vilken typ av identitet som helst kan skapas varsomhelst, historien har 
betydelse. Men med ett konstruktivistiskt förhållningssätt undviker man att se identiteter som 
statiska och baserade på genetik snarare än på socialt samspel. Essentialismen å andra sidan 
ser på identiteten såväl som rummet som något evigt och statiskt. Med detta synsätt finns en 
av naturen given identitet som för evigt är förknippad med ett geografiskt avgränsat 
territorium.4 De akademiska källorna i denna uppsats är konstruktivistiska. Essentialistiska 
forskare är inte tongivande i den akademiska världen, men jag kommer senare att visa att de 
är inflytelserika och tongivande inom en helt annan sfär.  
 
Jag har använt mig av akademiska källor, både böcker, avhandlingar och artiklar publicerade i 
vetenskapliga tidskrifter. Med tanke på syftet är vissa källor givna, officiella EU dokument 
kommer av naturliga skäl att utgöra en del av mitt material. Konstruktivismen och 
diskursanalys antar att inga texter uppstår i ett vakuum så det krävs kompletterande källor för 
att kontextualisera en text. För att förstå de officiella dokumentens sammanhang har jag 
kompletterat dessa med bakgrundsinformation samt via intervjuer tagit del av Turkiets 
perspektiv på vad som menas med att tillhöra Europa.  
 

                                                 
3 Paasi, 1986 
4 Storey, 2001, s 52 
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3.2 Rådgivande & beslutande källor 
Då jag antar att Turkiet är en extraordinär ”rumsprovocerare” kommer jag att välja dokument 
från EU som tillkommit efter de två avgörande besluten i relationen Turkiet-EU. Nämligen 
beskedet att Turkiet fick kandidatstatus 1999 och beslutet att låta Turkiet börja 
medlemsförhandla 2004. De typer av formella dokument från EU som gäller utvidgningen 
generellt kallas ”Strategidokument”. De som rör hur Turkiet klarar av kraven på mer 
detaljerad nivå kallas ”Progress reports”5. Dessa två typer av rådgivande dokument publiceras 
av Europeiska kommissionen. Kommissionens dokument är EU:s officiella bild av 
utvidgningen och Turkiets utveckling som blivande medlem. Kommissionens är unionens 
aktör som är både den som utvärderar och tolkar hur Turkiet avancerar i förhandlingarna om 
ett medlemskap.  
 
Efter att ha läst strategi- och progress-rapporterna som publicerats under min utvalda 
tidsperiod har jag gjort bedömningen att strategidokumenten säger mest om EU:s officiella 
syn på utvidgningen och hur Turkiet påverkar densamma. Det är i strategidokumenten EU:s 
diskurs om vad det innebär att tillhöra unionen kan tänkas föras fram6. Progress reports är inte 
oviktiga, men de fyller mer en funktion som resultatredovisning av hur den potentiella 
medlemmen uppfyller kraven från EU. Progressrapporterna är detaljerade utvärderingar av 
hur Turkiet klarar av kapitlen i EU:s samlade regelbok, den så kallade ”Acquis 
communautaire”.  
 
I min syftesbeskrivning delar jag in EU i en rådgivande och en beslutande del och denna 
indelning följer med i källorna. Kommissionens Strategidokument är rådgivande till den 
politiska och beslutande instansen Europaparlamentet. Det finns en viktig skillnad mellan 
unionens formella dokument, strategidokumenten exempelvis, och den politiska debatt som 
leder fram till unionens formella beslut. I strategidokumenten vägs inte för och nackdelar mot 
varandra, det är ett rådgivande idédokument som ska visa vägen fram, inte diskutera hur den 
kanske ska gå. Men den bakomliggande politiska diskussionen är viktig eftersom hur den 
avlöper påverkar idédokumentets utformning och ställningstagande. Med hjälp av akademiska 
artiklar och forskningsrapporter har de politiska argumenten i Europaparlamentet för ja 
respektive nej till Turkiet i EU utkristalliserats, och därmed även föreställningarna om 
unionens självbild. 
 
3.3 Diskuterande källor 
För att ta del av Turkiets åsikter har jag som komplement genomfört intervjuer i Turkiet. 
Respondenterna är forskare vid Bilgi Universitet och Boğaziçi Universitet i Istanbul och de 
arbetar med EU-forskning utifrån en Turkisk kontext. Dessa intervjuer genomfördes antingen 
med bandspelare eller anteckningar. Mallen för diskussionen var semistrukturell och efter min 
första intervju märkte jag att de begrepp jag ansåg vara väsentliga inte alls nödvändigtvis 
ansågs vara det utifrån ett turkiskt perspektiv. Begreppen blev istället närmast obegripliga. Jag 
valde därför att för mitt nästkommande samtal ändra om ordningen, men behöll mina teman. 
Dock visade det sig under min andra intervju att min ändring var onödig. Min andra 
respondent menade att begreppen var väsentliga. Detta visar på att det inte finns en enhetlig 
turkisk diskurs. Genom Svenska Institutet fick jag förmånen att på plats föra samtal med dessa 
turkiska aktörer om vad som menas med att tillhöra Europa. Utöver detta har jag via turkiska 
regeringens utrikesdepartements hemsida tagit del av tal hållna av Turkiets nuvarande 
utrikesminister och före detta premiärminister. Det urvalskrav jag satte upp för talen var att de 

                                                 
5 Ingår i EU:s så kallade regular reports 
6 European Commission  - enlargement : report 2005 [www] 2006-12-14 
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ska vara hållna med unionen och Europa som ämne och sammanhang. Dessa källor 
kompletterar uppsatsen med ett perspektiv som inte är den befintliga unionens.  
 
Samtliga av mina turkiska källor, muntliga såväl som skriftliga är på engelska och har, där det 
varit lämpligt, översatts av mig. Dokumenten från unionen finns generellt sett översatta till 
varje medlemslands språk. Det råder dock en viss fördröjning i denna översättningsprocess. 
Därför har jag läst de färskaste dokumenten på engelska medan de tidigare har lästs översatta 
till svenska. För att analysera detta skriftliga och muntliga material använder jag mig av 
Norman Faircloughs diskursanalys.  
 
4. ANALYTISK METOD & BEGREPP 
De föreställningar om samhället som uttrycks antingen av individer eller av institutioner är 
inte skapade i ett vakuum. En individs agerande påverkas av samhällets regler och resurser, 
kort sagt en samhällsstruktur. Dessa abstrakta och trögrörliga strukturer brukar i mer 
vardagligt tal benämnas till exempel klass, språk eller ekonomi. Reglerna och resurserna 
påverkar individens handlingsutrymme, men individens agerande går inte samhällstrukturen 
blint förbi. Det finns ett dialektiskt förhållande mellan hur individen handlar och 
utformningen av samhällets regler och resurser. Individens agerande och samhällsstrukturen 
med sitt ramverk förstärker alternativt förändrar varandra ömsesidigt. Strukturens regler 
konstituerar normen vad som är det riktiga och eftersträvansvärda och därmed hur man bör 
agera. Med resurser menas det som ger aktören makt att nå sitt mål. Resurser kan vara pengar 
eller en institution inom vilken aktörens politiska makt får ett forum.7  
 
Diskursanalys innebär att författaren tolkar texter, identifierar vem som säger vad, när, och 
försöka förstå varför. Ska man göra en diskursanalys krävs vissa antaganden om språkets 
betydelse för att skapa samhällsstrukturer. Fairclough menar att språket och texten är en 
manifestation av en rådande struktur. Samhällsideologin visar sig genom språket i texten.8 
Texter är därmed delaktiga i att antingen befästa eller försöka förändra en befintlig 
samhällsstruktur. 9  Så en analys av samhället och därmed samhällets strukturer, måste 
innefatta en analys av språket.10 Det finns ett samband mellan den konstruktivistiska teorin 
om identitet och rum och Faircloughs diskursanalys. Båda antar att den sociala kontexten 
återskapas och förändras i samspel. Fairclough går till och med så långt att han ser texten som 
ett socialt rum inom vilket representation av världen sker. Med det synsättet finns det alltså 
ingen evigt sann diskurs precis som det inte finns en evig identitet.11 Utöver att se vad som 
finns i texten, ska man vara noga med att se vad som inte finns med, speciellt i sociokulturella 
sammanhang. Man måste vara vaksam på vad som är explicit och implicit. Vad antas? Vad 
förklaras?12 Vad som faktiskt blir sagt i en text beror på det outsagda, det som inte sägs. 
Fairclough har ett talande exempel med bartendern som ber om legitimation. Utan 
förkunskapen att man måste ha uppnått en viss ålder för att få köpa alkohol ter sig bartenderns 
krav som obegripligt. Man måste alltså finna ut det outtalade och se det som antas.13 För att 
sammanfatta så är texten ett uttryck för föreställningar om sociala strukturer, relationer och 
processer. EU:s institutioner är en av skaparna bakom dessa texter.  
 

                                                 
7 Fairclough, 2003, s 23 & Cuff, Sharrock & Francis, 2003, s 317-319 
8 Fairclough, 1995, s 73 
9 Fairclough, 1995, s 208 
10 Fairclough, 2003, s 2 
11 Fairclough, 1995, s 74 
12 Fairclough, 1995, s 5-6 
13 Fairclough, 2003, s 11 
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4.1 Faircloughs metodmodell 
Fairclough har skapat en lista över vad som bör studeras när man gör en diskursanalys. Hans 
metodmodell kan ses som ett sätt att skapa en struktur på en subjektiv analys. Genom att 
fokusera på några av Faircloughs punkter är min förhoppning att det ska bli lättare för läsaren 
att själv göra sig en uppfattning om diskursanalysen. Jag har valt ut de punkter jag anser vara 
mest applicerbara för mina typer av källor, punkterna nedan innefattar dock en majoritet av 
Faircloughs föreslagna.14 
 

• Händelsekedja: Vilket steg i kedjan av sociala händelser är texten del av 
• Textrelation: Vilken relation har texten till övriga texter i händelsekedjan  
• Intertextualitet: vilka begrepp anses som relevanta och återkommer därmed i texten. 

Vilka röster hörs, vilka exkluderas och varför 
• Antaganden: vilka ideologier och värderingar antas  
• Typ av uttalanden: frågande, krävande, erbjudande 

 
Fairclough ser urvalet som ett av diskursmetodens problem, men eftersom man aldrig kan 
göra en objektiv diskursanalys ser han inte detta som något större problem. Fairclough 
konstaterar att metoden är i sin natur selektiv och det avgörande blir motiveringen bakom 
valen. Subjektiviteten finns alltid där så motiveringen och argumenten för eller emot sitt urval 
är kritiskt.15 Ett urval är som sagt nödvändigt då ingen kan läsa allt, så vad som krävs är att 
jag ska vara oerhört tydlig med mitt urval då andra dokument måhända gett en annan diskurs 
och ett annat resultat. Man kan ju argumentera för att jag med min förförståelse är del av en 
social diskurs som färgar mig och som därmed påverkar hur jag tolkar texter. Det är sedan 
upp till läsaren att efter mina källor skapa sig en egen uppfattning efter sin egen förförståelse.  
 
4.2 Aktörer och begrepp 
Strategidokumenten utgör mina rådgivande EU-källor och som ett officiellt idédokument är 
det av sin natur en sammanställning av konsensus nådd efter en diskussion. Att det är en 
kompromiss märks om inte annat så i hur aktörerna benämns. Som jag nämner ovan spelar det 
roll i en diskursanalys vem som säger vad. Med vem menar jag de aktiva aktörerna inom den 
aktuella diskursen. I mitt källmaterial finns det två aktörer; EU, som rådgivande eller 
beslutande institution, och Turkiet. De ses av mig som ”vem” (i kontrast till opersonliga vilka) 
då dessa benämns som vore de eniga isolerade enheter. Att ge stater och unioner egennamn 
ger intrycket av att det rör sig om personer. Personen EU skriver rapport på rapport om hur 
personen Turkiet agerar och ger råd om framtida agerande. Att ha två aktörer på något så 
omfattande som Europeiska Unionen och landet Turkiet ger intrycket av att det är få 
inblandade och att det borde vara enkelt att lösa eventuella meningsskiljaktigheter. Vore det 
intrycket sant skulle mitt syfte vara ologiskt. Jag vill visa att intrycket är felaktigt, det finns i 
denna fråga flera diskurser och flera aktörer med olika föreställningar om vad som är 
unionens självbild. För enkelhetens skull kommer jag dock också skriva EU när jag åsyftar 
unionen, närmare bestämt kommissionen och Europaparlamentet. Det vill säga de röster som 
skapar unionens rådgivande och beslutande diskurs. Territoriet Europa kommer i uppsatsen 
att få representera kontinenten. Att inte skriva kontinenten är ett medvetet val då det råder 
delade meningar om Europa är en kontinent i sig själv eller en del av Eurasien.16  
 

                                                 
14 Fairclough, 2003, s 192-193 
15 Fairclough, 2003, s 14-15 
16 Media Familjelexikon, 1979, del 7 s 86 Uppslagsord: Kontinent 
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Ska man skapa en identitet ska den helst bygga på något gemensamt som alla kan känna igen 
sig i och definiera sig efter. En gemensam myt om territoriet benämner jag i denna uppsats 
mytbas. Detta för att förtydliga dess funktion som grundläggande bas för skapandet av ett vi. 
När en identitet skapas, det vill säga ett vi, finns det enligt flera forskare behov av några andra, 
några som med sitt vi visar vad vårt vi inte är. I litteraturen kallas detta ”dem andra” eller ”the 
others” i engelsk litteratur. Jag har i denna uppsats valt att kalla dessa som inte är vi för anti-vi. 
Detta främst för att det tydliggör att det finns en relation mellan vi och dem andra. De som 
anses vara ett vi:s anti-vi har ett eget vi även om det är annorlunda. Att använda 
begreppet ”dem andra” kan felaktigt leda tanken till att de inte har ett vi.  
 
5. DRÖMMEN OM ETT EU-VI 
För att skapa en identitet finns ingen mirakelmodell, det saknas en universell evig metod som 
alltid fungerar i alla samhällen. Vad som däremot finns är teorier om vad som behövs för en 
rumslig identitet. Dessa teorier utgår ofta utifrån en nationalstatskontext. I litteraturen om 
identitet och rum tycker jag mig finna tre återkommande teman för en gemensam mytbas; 
historien, gränser, vi & anti-vi. Dessa teman leder till det som av forskarna tycks avgörande 
för en rumslig identitet, oavsett om det är en nationalstat eller en union. Innan vi går in på hur 
nationalstatsmodellen ser ut och hur unionen använder sig av den måste jag klargöra vad jag 
menar med identitet.  
 
5.1 Identitet och identifikation 
Identiteter finns på olika nivåer och beroende på vilken nivå man väljer att studera kommer 
det att avgöra vilka källor som är viktigare än andra. Nationalstatens och unionens identitet 
kan tänkas studeras utifrån huruvida en svensk individ upplever sig som uppsalabo, svensk, 
europé eller västerlänning. Men man kan också välja att backa några steg bort från individen, 
och se vilken typ av identitet som förespråkas uppifrån, en sorts top-down gruppidentitet. I 
denna uppsats kommer jag att fokusera på gruppidentiteten.  
 
Det finns fördelar med att studera gruppidentiteten jämfört med individens identitet. 
Gruppidentiteten skapas oftast med målet att sippra ned och bli en individs identitet, så kallad 
identifikation. Så om man frågar en individ om vilken identitet (identifikation) han eller hon 
anser sig ha kan det bli ett test huruvida gruppidentiteten har slagit igenom eller inte.17 Detta 
förutsätter dock att det finns någon form av institution som visionerar en gemensam 
gruppidentitet och som därmed önskar att den så småningom ska sippra ned och bli 
identifikation. Nationalstaten och EU är sådana visionärer. Mitt argument för att studera 
unionens gruppidentitet är av praktisk natur. Den europeiska integrationen sker på flera plan, 
ekonomiskt, politiskt och kulturellt och det har i vissa länder pågått under flera decennier. 
Armbuster, Rollo och Meinhof studerade om denna integrationsansträngning medförde en 
förändring hos individers identifikation. De utgick från respondenternas föreställning om en 
unionsidentitet och hur den i så fall sammanfaller med Europa eller med nationalstatens 
identitet. Det Armbuster och hans kollegor kommer fram till är att det inte tycks finnas någon 
unionsidentitet på individnivå. 18 Med tanke på att uppsatsens syfte är att se unionens självbild 
blir det intressantare att se med vilka normer och värderingar EU:s institutioner vill skapa 
unionens vi. Vi börjar med att se på betydelsen och användningen av de tre temana: historien, 
gränser, vi & anti-vi  
 
 

                                                 
17 Paasi, 1986 
18 Armbuster, Rollo & Meinhof, 2003  
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5.2 Nationalstaten EU?   
När nationernas förbund grundades 1920 erkändes nationalstaten som den mest relevanta 
maktformen. Sakta sjönk det in i folks medvetande att imperietiden var förbi och 
nationalstaten var den nya territoriumtypen.19 Bildandet av nationalstaterna och dess känsla av 
vi gav resultat. Nationalstaten är än idag en tydligt avgränsad rumsbildning med en egen 
identitet, så det är inom detta ämne man kan finna mycket forskning i ämnet. Med tanke på 
hur framgångsrik nationalstaten varit i att skapa en känsla av att vara ett vi som 
är ”Tillsammans” kan det hållas för troligt att unionen sneglat åt nationalstaten för att skapa 
sitt Tillsammans. Jag kommer därför att ge en bakgrund till nationalstatens identitets framväxt 
och vidmakthållande samt visa att EU som politiskt projekt utgår från nationalstatsideologin. 
Nationalstatsideologin som mytbas för unionen är dock inte utan kritiker.  
 
För att förstå dagens EU-diskurs om vilka föreställningar som ligger till grund för unionens 
självbild är dåtiden viktig. Det har funnits olika typer av projekt, alla syftande till att skapa ett 
unions-vi. I första hand har det handlat om att skapa en unionsidentitet som ska sippra ned till 
individnivå, ett top-down projekt. Men det har även funnits tankar om att med hjälp av medel 
uppifrån skapa ett vi underifrån, bottom-up från medborgarna. Men från första början var det 
inte en gemensam identitet som stod högst på agendan, det var fred. När föregångaren till 
dagens EU, EEG (ekonomiska gemenskapen) och EKSG (kol och stål unionen), grundades på 
1950-talet var huvudmotivet att förhindra krig främst mellan Tyskland och Frankrike. Den 
nya överstatliga myndigheten skulle kontrollera resurser och skapa en samarbetsram för 
ländernas intresseorganisationer och politiska ledare.20  Det tidigare konfliktfyllda klimatet 
mellan Europas länder skulle ersättas av gemensamma intressen istället för som tidigare, 
konkurrerande intressen.21 Efter cirka 20 år skrevs på 70-talet ”Declaration on the European 
Identity” som syftade till att fastställa att de då nio medlemsländerna delade samma 
värderingar, såsom demokrati och individens rättigheter.22  Strävan efter det gemensamma 
hade börjat. Men mer i detalj vad det gemensamma skulle bestå av var inte klart. Att skapa ett 
unions-vi handlade mer om hur den skulle åstadkommas än vad den skulle bestå av.23 EU:s 
institutioner har provat att skapa ett unions-vi både uppifrån från eliten och chefer såväl som 
nedifrån från medborgarna i gränsöverskridande projekt.24 Men oavsett om det sker uppifrån 
eller underifrån finns det en önskan från EU:s institutioner att skapa en föreställning om något 
gemensamt, något historiskt, något med tydliga gränser och något med några på andra sidan 
gränsen. Detta något påminner om nationalstatsideologin.  
 
Nationalstatens identitet skapas och definieras utifrån idéer om en gemensam etnicitet, 
geografi och kultur. Forskare betonar betydelsen av ett historiskt territorium med 
gemensamma myter och historiska minnen. Historien skapar ett “vardagsgemensamt” som 
manifesteras och återskapas av invånarna. 25  EU försöker finna sin vardagsgemensamma 
historia, men det är inte helt lätt. Svårigheten men en historisk kulturell gemenskap som 
mytbas för ett europeiskt vi är just bristen på det gemensamma. Romano Prodi är före detta 
ordförande i EU och var därmed ansvarig för unionens mytbildning. Prodis ansåg att EU 
skulle ha en rojalistisk mytbas. Prodi argumenterade för att den historiska franska kungaeran 
Charlemange skulle bli den gyllene period som visar upp ett Europa när det var som bäst.26 
                                                 
19 Anderson, 1991, s 113 
20 Westberg, 2006, s 9 
21 Westberg, 2006, s 10 
22 Shore, 2000, s 44 
23 Canefe, 2004, s 218 
24 Westberg, 2006, s 81-82 & 88-89 
25 Evans, 1996, s 33 & Woodward, 2000, s 127 & Shore, 2000, s 41 & Anderson, 1991, s 25 
26 Petersson & Hellström, 2003 
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Charlemange-erans kristna drag är inte helt okomplicerade i en union vars befolkning inte 
tillhör en och samma religion. Dessutom var varken unionsmedlemmarna i Norden eller forna 
kommunistländerna i öster delaktiga i den kungaperioden. 27  EU:s institutioner har även 
försökt skapa mytbaser som fokuserar mer på nutiden. 1984 tillsatte EU en kommission som 
skulle stärka och befrämja unionens identitet. Resultatet blev ett beslut om att EU skulle ha ett 
gemensamt samhällssystem inom ekonomi, juridik, fri rörlighet för invånarna samt en 
gemensam flagga och en egen hymn.28 Idéer som påminner om nationalstatens symboler. EU 
fann även att Europa och unionens medlemmar delar de historiska värderingarna: mänskliga 
rättigheter, demokrati och lagstyre. Statsvetaren Åsa Lundgren och Nergis Canefe påpekar att 
inget av dessa krav är rumsspecifika för Europa. Med dessa premisser vore ju Australien mer 
europeiskt än exempelvis Rumänien.29 Andra forskare hävdar att det är lönlöst att eftersträva 
föreställningen om att vara Tillsammans när unionen är så vidsträckt både kulturellt och 
geografiskt.30 
 
Strävan efter ett historiskt gemensamt skapar inte bara föreställningen om ett vi. Det hjälper 
också att definiera gränsen.31 Gränsens funktion är att kapsla in gruppens vi, eller snarare 
föreställningen om gruppens vi. Jag som svensk kommer exempelvis inte möta alla svenskar 
under min livstid. Jag måste därför anta att de övriga som hör till mitt nationella vi följer 
samma mytbas och värderingar. Nationalstatens identitet som kapslas in med landets tydliga 
gränser är därmed förbunden med viss fantasi och föreställningar.32  EU:s typ av gränser 
överensstämmer inte med nationalstatsmodellens. Den yttre gränsen förändras oftare än 
nationalstatens och unionens inre gränser vill EU:s institutioner luckra upp. Paasi menar att ett 
unions-vi inte finns och inte heller kan finnas så länge unionen har så vaga gränser. Han 
efterfrågar tydligare gränser för att kunna kapsla in och definiera identiteten.33 Men gränsen 
kapslar inte bara in, den definierar även vad vi inte är, de som finns på andra sidan: vårt anti-
vi.   
 
Det finns en akademisk idé om att ett vi inte kan existera fullt ut utan en social konstruktion 
av något som är annorlunda: ett anti-vi.34 Den nationella identiteten tros skapas av negationer 
– vad jag inte är, vilka grupper jag inte tillhör.35 Vi:et som förknippas med det trygga ställs 
mot ett anti-vi som är främmande och hotfullt. Att upprätthålla en nationell identitet klarar sig 
inte enbart på en gemensam historia och gräns, det krävs någon på den andra sidan. Gränsen 
blir markören som fastställer vilka som inte är vi och som därmed utgör ett potentiellt hot.36 
Genom att definiera vi:et värderingsmässigt och geografiskt vet man vad som behöver 
skyddas från det föreställda anti-vi.37 Men att ett anti-vi per definition skulle innebära ett hot 
är inte alla forskare eniga om. Den hotfulla dikotomin vi och anti-vi är enligt kritikerna inte 
intressant eftersom de andra, som får konstituera anti-vi, inte alltid är lika.38  Enligt den 
konstruktivistiska skolan spelar den sociala kontexten en avgörande roll för att fastställa vilka 
som är vi och vilka som är anti-vi. Efter politiskt beroende och maktstrukturer förändras den 

                                                 
27 Laciner, Özcan & Bal , 2005, s 13 
28 Lundgren, 1998, s 124 & Woodward, 2000, s 127 
29 Lundgren, 1998, s 131 och Canefe, 2004, s 220-221 
30 Peterson & Hellström 2003 
31 Evans, 1996, s 33 & Woodward, 2000, s 127 & Shore, 2000, s 41 & Anderson, 1991, s 21 och 25 
32 Anderson, 1991, s 21  
33 Paasi, 2001 
34 Jenkins & Sofos, 1996, s 21 & Lundgren, 1998, s 122 & Canefe, 2004 ,s 220-221 & Evans, 1996, s 33 
35 Evans, 1996, s 33 
36 Lundgren, 1998, s 123 & Canefe, 2004 ,s 220-221 
37 Canefe, 2004 ,s 220-221 
38 Mayer & Palmowski, 2004 
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sociala kontexten och därmed också föreställningen om vilka som är de andra. Det som är 
intressant är inte att anti-vi finns, utan snarare hur vi:et ser på sitt anti-vi. Dikotomin betyder 
inte i sig självt att det finns en konflikt, eller en hotbild, argumenterar kritikerna. En identitet 
ska istället ses som något distinkt, men inte nödvändigtvis unikt. 39  Med synsättet att 
identiteten inte är unik behöver vi inte hotas av anti-vi. De på andra sidan gränsen kan ju ha 
liknande historia och värderingar och därmed inte utgöra ett hot i sin annorlundahet.  
 
5.3. Historien, gränser, vi & anti-vi 
EU är inte en nationalstat och den har aldrig heller påstått sig vara det. Men EU:s institutioner 
har försökt att skapa ett unions-vi utifrån nationalstatens symboler som flagga och hymn. 
EU:s institutioner och ansvariga använder sig av nationalstatsmodellen med målet att skapa 
samma känsla att vara ett vi som de europeiska nationalstaterna har lyckats med.40  Men 
kritikerna menar att EU trots sina försök ännu inte har ett unions-vi. EU söker efter en enande 
mytbas, men finner mångfald. Det som förenar är istället att inget förenar.41 Nationalstaten 
grundades på idén om en gemensam etnicitet men unionen saknar ett ”EU-folk”. Enligt 
kritikerna borde EU:s institutioner inte utgå från en nationalstatsmodell för EU är enligt dem 
inte en nation, det är något helt annat.42 EU-identiteten ska enligt Sveriges generalkonsul i 
Istanbul Ingmar Karlsson, inte byggas på någon medeltida myt utan den måste ses i sin 
moderna kontext. Överlappande identiteter kommer att bli framtidens melodi istället för 
gamla idéer om blodsband. 43  Med blodsband syftar Karlsson på uppfattningen om att 
blodsband och genetik utgör identiteten. Denna syn skapar en konflikt mellan föreställningen 
om territoriet som en inbjudande föreställd gemenskap och som en genetisk historiskt 
evinnerlig. Nationalstatens gemenskap var tänkt som något man kunde bjudas in i, den var 
inte tänkt i blod, som Benedict Anderson uttrycker det. 44  Det Anderson och Karlsson 
diskuterar är egentligen en konflikt mellan essentialister och konstruktivister som båda vill 
påverka och definiera den föreställningen om vad det innebär att tillhöra ett territorium. Den 
konflikten kommer vi ha anledning att återkomma till i EU:s diskurs.  
 
I detta kapitel har jag visat att det finns paralleller mellan nationalstatens och EU:s upplevda 
behov av en gemensam historia och en yttre gräns. Vad som däremot inte tas upp i mina 
källor är EU:s föreställningen om dem på andra sidan gränsen, unionens anti-vi. Vi kommer 
att få anledning att återkomma även till det i EU:s diskurs.  
 
6. UNIONENS MEDLEMSKRAV  
I föreningar och sammanslutningar krävs det vissa egenskaper för att komma med, det kan 
vara inkomst eller ett särskilt yrke. Det finns regler och krav stipulerade av EU:s institutioner 
som ställs på de länder som vill bli medlem. Dessa krav definieras och utvärderas av EU:s 
institutioner. Kommissionen är en institution som spelar en nyckelroll för unionens 
utvidgning. Det är kommissionen som författat strategidokumenten som analyseras i kapitel 
7.1. Kommissionen är en nationellt oberoende institution som är huvudagenten för att 
genomdriva unionens politik. De som sitter i kommissionen är valda av respektive 
medlemsland men väl inne i kommissionen ska de se till unionens bästa och inte representera 
sitt land. Kommissionens förslag skall sedan upp i parlamentet för beslut. Vanligast är att 
parlamentet konsulterats innan kommissionen överlämnar förslaget. Detta för att minimera 

                                                 
39 Mayer & Palmowski, 2004 & Rumelili, 2004 
40 Lundgren, 1998, s 127 
41 Lundgren, 1998, s 132 
42 Jensen & Richardson, 2004, s 250 & Canefe, 2004, s 218 & Peterson & Hellström 2003 
43 Karlsson, 2006, s 82 och 85 
44 Anderson, 1991, s 141 
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risken för ett parlaments-nej. Parlamentet har nämligen möjligheten att refusera 
kommissionens förslag. Parlamentets övergripande uppgift beskrivs av Richard Grant som 
skyddaren av ”europeiska intressen”.45 Medlemslandets befolkningsstorlek avgör hur många 
parlamentsledamöter landet får rösta fram. Dessa valda ledamöter placeras sedan i 
parlamentets transnationella politiska fack. 46  Jag återkommer med mer om politiken i 
parlamentet i kapitel 7.4. 
 
När ett land vill bli medlem i EU måste ansökan först godkännas av kommissionen. 
Kommissionen tittar närmare på om landet uppfyller de fundamentala ”EU-värderingarna”: 
frihet, demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och ett därtill anpassat juridiskt system. 
Dessa grundläggande politiska värderingar fastslogs i Köpenhamn 1993 och kallas därefter 
för Köpenhamnskriterierna. EU har fyra svarsmöjligheter på dessa krav; ”Ja”, ”ja 
men…”, ”på väg” och ”nej”. Innan landet har uppfyllt de politiska delarna av 
Köpenhamnskriterierna kommer inga medlemsförhandlingar till stånd. 47  Efter landet har 
uppfyllt Köpenhamnskriterierna och börjat förhandla om medlemskap fortskrider processen 
med Acquis communautaire. Detta är en 35 kapitel lång EU-bok som innefattar EU:s samlade 
lagar och förordningar som skapats över åren.48 Efter det att alla länder i unionen står enade 
bakom att det ansökande landet uppfyller hela Acquis communautaire är det parlamentets sak 
att klubba igenom beslutet och välkomna den nya medlemmen.49 Parlamentet är således den 
instans som slutgiltigt godkänner nya medlemmar till EU. 
 
Enligt Mehmet Uğur är Köpenhamnskriterierna skapade för att från EU:s håll skydda 
existerande medlemmar från att länder som inte är redo för att delta fullt ut i unionen kommer 
med. Köpenhamnskriterierna kan även användas i ansökningsländerna som politisk 
motivering och anledning till att snabbt genomdriva politiska reformer.50 Man ska dock inte 
undervärdera utvidgningens betydelse för unionen självt. EU:s utvidgning ses av flera, 
inklusive EU självt, som det mest framgångsrika utrikespolitiska hjälpmedlet som finns till 
bruks. 
 

Enlargement is one of the EU’s most powerful policy tools. The pull of the EU has helped to 
transform Central and Eastern Europe into modern, well-functioning democracies. More recently 
it has inspired far-reaching reforms in the candidate and potential candidate countries. All 
European citizens benefit from having neighbours that are stable democracies and prosperous 
market economies. Enlargement is a carefully managed process which helps the transformation of 
the countries involved, extending peace, stability, prosperity, democracy, human rights and the 
rule of law across Europe51 

 
Utöver att uppfylla Köpenhamnskriterierna tillkommer en springande punkt för att ens få 
kandidera om ett medlemskap i unionen: den geografiska. Enligt artikel 49 i fördraget om EU 
får ”varje europeisk stat som representerar EU:s grundläggande demokratiska principer […] 
ansöka om att bli medlem av unionen.”52 Det geografiska kravet att staten som ansöker ska 
vara europeisk problematiserar det hela. Det står nämligen inte exakt vad det rent geografiskt 
innebär att vara en europeisk stat. Ju större EU blir desto närmare en upplevd Europagräns 

                                                 
45 Grant, 1998, s 149-150 Min översättning 
46 Grant, 1998, s 150 
47 Emerson, 2004, s 2  
48 Europa – enlargement: Negotiations – the process [www] 2007-01-05 
49 European commission- enlargement questions and answers [www] 2007-01-09 och Grant, 1998, s 154-155 
50 Uğur, 2004, s 96 
51 Europa - enlargement- understanding the enlargement of the European Union (EU) [www] 2006-12-08 
52 Kommissionen, 2005, s 2 
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kommer vi. Kanske har vi med Turkiets medlemsförhandlingar nått dit. Åtminstone kan man 
tro på det på diskussionen som följer i Turkiets spår.    
 
7. UNIONENS DISKURS 
Mot den bakgrund jag presenterat om nationalstaten och Europeiska unionens framväxt ska 
min diskursanalys av Europeiska kommissionens rådgivande och Europaparlamentets 
beslutande diskurs ta vid. Jag kommer att visa på att dessa diskurser inte alltid är 
samstämmiga utan rent av oförenliga. Men vi börjar med en presentation av Turkiets 
geografiska positionering och dess strävan mot ett medlemskap i EU. 
 
7.1. Rumsprovoceraren Turkiet 
Genom alla tider och transformeringar i form av upptäcksresande, reformationen, renässansen, 
den franska och industriella revolutionen har Europa sett sig som en stormakt men utan att 
definiera gränserna för vad som innefattar denna stormakt.53 Projektet EU började som ett 
projekt att skapa fred och att läka såren efter andra världskriget. Efter kalla krigets slut 
omdefinierades det europeiska unionsprojektet till att handla om att återintegrera västliga och 
östliga delarna av territoriet Europa. Integrationen in i unionen kom då för de östliga delarna 
att handla om att definiera vilka som tillhör och vilka som inte tillhör territoriet Europa.54 
Turkiet tillhör delvis vad som populärt brukar räknas till territoriet Europa, men landet är 
också delvis i Asien. För västeuropeiska besökare är miljonstaden Istanbul porten mot 
Orienten, medan den för asiaterna är porten till Europa. Istanbul är till och med indelad i en 
europeisk och en asiatisk del 55. I min egen kalender för 2006 där fakta om världens alla stater 
finns med tillhör Turkiet den asiatiska delen och inte den europeiska.56 Relationen mellan 
Turkiet och det europeiska samarbetet är inte nytt. Redan 1958 ansökte Turkiet om att bli 
medlem i tullunionen EEG. 1963 skrevs det så kallade Ankaraavtalet på vilket syftade till att 
göra Turkiet till fullvärdig medlem i EEG. Detta skedde först 33 år senare; 1996.57 Turkiet 
ville bli fullvärdig medlem i EU och samtalen mellan unionen och Turkiet fortsatte. 1999 fick 
Turkiet formell kandidatlandstatus och inväntade unionens besked huruvida de uppfyllde 
Köpenhamnskriterierna. 58  2004 kom beskedet från kommissionen:  
 

The Union reaffirms its commitment that if the European Council decides in December 
2004, on the basis of a report and recommendation from the Commission, that Turkey fulfils 
the Copenhagen political criteria, the EU will open accession negotiations with Turkey 
without delay59 

 
Detta betydde att Turkiet uppfyllt de grundläggande kraven för att börja förhandla om 
medlemskap i Europeiska Unionen. 
 
7.2 Rådgivande diskurs - Strategidokumenten  
Jag vill inleda med att påminna om några av punkterna i Faircloughs metodmodell.  

• Händelsekedja: Vilket steg i kedjan av sociala händelser är texten del av  
• Textrelation: Vilken relation har texten till övriga texter i händelsekedjan60 

 
                                                 
53 Laciner, Özcan & Bal, 2005, s 11 
54 Armbuster, Rollo & Meinhof, 2003, s 888 
55 Ödahl, 2003, s 29  
56 Lilla fick 2006, under “Jorden runt” 
57 Erdemli, 2003, s 4-5 
58 Hughes, 2005, s 17 
59 Kommissionen, 2004, s 3 
60 Fairclough, 2003, s 192-193 
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Faircloughs första punkt rör händelsekedjan som texten är skapad i. Strategidokumentet är del 
av en händelsekedja definierad och skapad av EU:s institutioner. I detta fall är det dokument 
som tillkommer efter det att det ansökande land har uppfyllt unionens politiska krav, 
Köpenhamnskriterierna. Dokumenten fungerar både som unionens rådgivande idéhandling 
och som utvärderingsdokument. I detta fall är jag mest intresserad av den rådgivande delen 
där det står om unionens utvidgning och dess mål. Det är där det kan tänkas finnas 
information om hur unionens rådgivande institution uppfattar EU:s självbild. Jag har valt att 
presentera kontentan av strategidokumenten efter teman jag tyckt mig kunna urskilja. Mina 
teman utgår ifrån de aspekter jag nämnt i syftet: geografi och värderingar. I detta kapitel 
vidgas dessa begrepp att innesluta rubrikerna ”dragningskraft och reform” 
och ”gränsdragning”. Strategidokumenten har ingen egen tematisk uppdelning och eftersom 
jag inte finner någon anledning till att kapa citat överlappar i vissa fall mina teman. Att 
strukturera sin valda text är en viktig del i diskursanalysen. Mina teman är tänkta att hjälpa till 
att ge denna struktur åt unionens strategidokument samt belysa huvudargumenten för 
unionens självbild. En annan av diskursanalysens och Faircloughs punkter är att se 
sammanhanget i vilket texten är skapad. Referaten och citaten nedan skrevs under 2000-talets 
första sex år då det skedde stora förändringar i EU. Den största förändringen var unionens 
(hittills) största utvidgning. 2004 anslöts 10 nya medlemmar till unionen, vilket tar upp en stor 
del av strategidokumenten. All text i kapitel 7.2.1. till och med 7.2.3. är referat eller, om så 
anges, citat från strategidokumenten mellan 2000 och 2006. All kursiverad text i dessa kapitel 
är markeringar gjorda av mig som jag kommer att återkomma till i analysen i kapitel 7.3.  
 
7.2.1 Dragningskraft och reform 

 
Det europeiska projektet, som inleddes efter det krig som splittrade vår kontinent, har lockat 
en rad länder att ansluta sig av egen fri vilja. Attraktionskraften hos vår integrationsmodell har 
varit sådan att Europeiska gemenskapen, och i dag Europeiska unionen, under större delen av 
sin existens har befunnit sig under utvidgning.61 
 

Utvidgningen är enligt EU det starkaste politiska redskapet unionen har. EU uttrycker i 2005 
års strategidokument hur ”den dragningskraft som EU utövar har bidragit till de central- och 
östeuropeiska ländernas omvandling från kommunistiska regimer till moderna, välfungerande 
demokratier.”62 EU kan fungera som ett ankare mot vilket en regering kan förankra sina 
genomgripande reformer. Med siktet inställt mot ett medlemskap kan unionens ”stränga men 
rättvisa villkor” för medlemskap vara lättare att genomföra om EU ”helhjärtat” stöder landet. 
De ”smärtsamma reformer” underlättas av EU:s samarbete under hela processen.63  
 
7.2.2. Värderingar  
Enligt EU har den politiska stabiliteten i de central- och östeuropeiska länderna sin grund i 
gemensamma europeiska värden – demokrati, rättsstatliga principer, respekt för mänskliga 
rättigheter och skydd av minoriteter – och det är just därför stabiliteten kommer att bestå. 64 
2003 menar EU att de 10 för EU nya länderna vänt sig till unionen för att uppnå ”stabilitet, 
fred och välstånd” men också ska de vilja ”delta i Europas enande” speciellt då Europa är 
en ”mäktig symbol” för värderingar som fred och välstånd.65 Utvidgningen är enligt unionen i 
själva verket kontinentens återförening. Vi [européer] går från splittring till enighet, från 
konfliktbenägenhet till stabilitet och från ekonomisk ojämlikhet till bättre livsmöjligheter i 

                                                 
61 Kommissionen 2000, s 3 
62 Kommissionen 2005, s 2 
63 Kommissionen 2005, s 3 
64 Kommissionen 2000, s 3 
65 Kommissionen 2003, s 4 
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Europas olika delar. 66 De två bakomliggande målen med unionen – att åstadkomma politisk 
stabilitet och stärka Europa som ekonomisk makt – ser ut att kunna förverkligas. 67 Fördelarna 
EU ser med utvidgningsprojektet kan enligt kommissionens strategidokument förklaras med 
politiska och ekonomiska förhållanden, men detta är endast en del av bilden. De mindre 
påtagliga moraliska och psykologiska faktorerna är också väsentliga för samarbetet. Det 
handlar menar kommissionen om trovärdighet och om att sätta upp tydliga mål. 68  2005 
återkommer de gemensamma värderingarna; välstånd, stabilitet och demokrati samt 
mänskliga rättigheter som ska ”spridas över hela Europa”. Man ska genom detta ena Europa. 
69 ”Termen Europeisk kombinerar geografiska, historiska och kulturella element som alla 
bidrar till den europeiska identiteten.”70 
 
7.2.3. Gränsdragning 

Utvidgningen kommer inte bara att gynna nuvarande och nya medlemsstater, utan också 
grannländer som Europeiska unionen har nära förbindelser med. Inga nya skiljelinjer kommer 
att dras upp över vår kontinent. De nya medlemsstaterna kommer var och en att tillföra EU 
sitt eget politiska, ekonomiska, kulturella, historiska och geografiska arv och på så sätt berika 
Europa som helhet.71 
 

Utvidgningen av EU har egentligen ett syfte; att delta i enandet av Europa som kontinent och 
se till att den uppdelning av kontinenten som har rått ska upphöra. EU ser sig som en aktör 
som har befäst fred och stabilitet över hela kontinenten. 72  Utöver att ena Europa ska 
utvidgningen befästa Europa som en viktig global aktör.73 Strategidokumentet 2003 är skriven 
sex månader innan den femte utvidgningen med tio nya medlemsländer och enligt EU ”visar 
[utvidgningen] än en gång hur attraktiv den europeiska modellen är för de unga 
demokratierna”.74 Utvidgningen innebär i ett vidare perspektiv för EU att ”den europeiska 
modellen för fredlig och frivillig integration mellan fria nationer tillämpas på en hel 
världsdel”75 Samt ”återförandet av den europeiska världsdelen som delades upp efter andra 
världskriget” 76 ”En omsorgsfullt styrd utvidgningsprocess gör det möjligt att sprida fred, 
stabilitet, välstånd, demokrati och rättsprincipen över hela Europa.”77 EU har en ”skyldighet 
att skapa säkerhet, stabilitet och välstånd i sin världsdel” men inte bara inom världsdelen 
utan ”även utanför”.78 EU är noga med att påpeka att artikel 49 i fördraget ett en Europeisk 
stat får ansöka om medlemskap inte innebär att alla stater inom Europa ska söka. Det betyder 
inte heller att EU måste godkänna alla. Unionen är istället definierad av sina värderingar.79 
 
 
 
 
 
 
                                                 
66 Kommissionen 2000, S 3 
67 Kommissionen 2000, S 3 
68 Kommissionen, 2000, s 4 
69 Kommissionen, 2005, s 2 
70 Commission, 2006, s 18 
71 Kommissionen, 2001, s 4 
72 Commission, 2006, s 2 
73 Commission, 2006, s 3 
74 Kommissionen, 2003 s 3 
75 Kommissionen, 2003, s 3 
76 Kommissionen, 2003, s 3 
77 Kommissionen, 2005, s 12 
78 Kommissionen, 2005, s 2 
79 Commission, 2006, s 18 
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7.3. Analys - territorium och union 
Jag vill inleda med att påminna om resterande av Faircloughs punkter: 

• Intertextualitet: relevanta och återkommande begrepp, vilka röster hörs, vilka 
exkluderas och varför? 

• Antaganden: vilka värderingar antas, ideologier 
• Typ av uttalanden: frågande, krävande, erbjudande80 
 

Utifrån mitt syfte att synliggöra unionens diskursiva självbild har jag ur texten ovan valt ut 
och kursiverat vissa återkommande begrepp. Unionens geografi är ett sådant. Men unionens 
geografi är inte bara unionens, andra geografier som ”vår kontinent” återkommer flera gånger 
i strategidokumenten. Denna kontinent ska enas kring det ”europeiska projektet” och 
den ”europeiska modellen” med hjälp av unionen som ”ett ankare”. Unionen ska både ”delta 
i Europas enande” som en passiv aktör samtidigt som den aktivt ska ”ena Europa” som 
är ”vår kontinent”. ”Uppdelning av kontinenten som har rått ska upphöra”, det ska bli en ”hel 
världsdel”. Länder har vänt sig till unionen för att uppnå ”stabilitet, fred och välstånd” och 
projektet har en ”attraktionskraft”, en ”dragningskraft” genom dessa värderingar. Unionens 
diskursiva självbild visar upp en bild som är mer än en union. Den tycks även ha med 
kontinenten Europa att göra. Begrepp som ”återförandet av den europeiska världsdelen” 
och ”hela Europa” visar att det finns en relation mellan unionen och territoriet Europa, vilken 
unionen benämner kontinent. Vi kommer att återkomma till relationen mellan Europa som 
union och kontinent i intervjuerna. 
 
Utöver geografi är värderingar en del i vad som utgör unionens diskursiva självbild. 
Begreppet ”europeisk kombinerar geografiska, historiska och kulturella element” och dessa 
element som ska råda i den enade kontinenten är ”gemensamma europeiska värden” som 
är ”demokrati, rättsstatliga principer, respekt för mänskliga rättigheter och skydd av 
minoriteter”. Europa är en ”mäktig symbol för […] fred och välstånd” men att en ”europeisk 
stat får ansöka om medlemskap inte innebär att alla stater inom Europa ska söka”. ”Unionen 
är istället definierad av sina värderingar.” Den diskussion om en rumslig avgränsning som 
förs i strategidokumenten berör inte geografin utan dess värderingar (mänskliga rättigheter, 
demokrati, fred) och funktion (enare, ankare, attraktionskraft). Det ges ingen definition av 
vilka stater som är europeiska utan man är hänvisad till värderingarna. Detta är dock inte 
något som är specifika värden för Europa, varken som territorium eller union, vilket 
uppmärksammas av diskursen i Turkiet. 
 
7.4. Beslutande diskurs - Europaparlamentet 
Oklara europeiska gränser till trots, Turkiet förhandlar sedan 2004 om medlemskap i 
Europeiska Unionen. Turkiet har därmed bevisligen klarat EU:s krav på att vara en ”europeisk 
stat”. Men alla är inte eniga om att Turkiet hör hemma i Europa. Turkiet verkar alltså 
provocera unionen inte geografiskt utan det verkar finnas andra bevekelsegrunder för 
provokationen.  
 
7.4.1. Medlemsländerna 
Delar av politiska etablissemanget i Österrike, Cypern, Holland, Frankrike, Tyskland och 
Danmark är skeptiska till Turkiets medlemsansökan. Sverige, Polen, Portugal, Spanien, Irland, 
Italien, Storbritannien är däremot övervägande positiva81. Hur detta kommer sig kan delvis 
förklaras utifrån det specifika landets kontext. Kirsty Hughes framhåller i sin artikel att de 

                                                 
80 Fairclough, 2003, s 192-193 
81 Hughes, 2005, s 69-70 
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senaste tillkomna medlemsländerna, exempelvis Polen, kan tänkas vara för Turkiets 
medlemskap då de som nya medlemmar inte vill stöta sig med Turkiet-positiva 
kommissionen. 82  Storbritanniens och Sveriges positiva attityd gentemot Turkiet tros av 
Hughes bero på ländernas önskan att förstoringen av EU ska minska unionens makt.83 Att 
vara för eller emot Turkiets medlemskap på nationell politisk nivå handlar mer om landets 
egen agenda för EU:s utveckling än Turkiets. Ziya Önis identifierar också en 
nationalstatsuppdelning men gör en politisk diskursuppdelning. Skandinavien, de nya 
medlemmarna i Östeuropa och Storbritannien följer den socialdemokratiska diskursen som är 
för Turkiets ansökan. De franska och tyska politiska aktörer som är emot Turkiet som medlem 
följer en konservativ eller en kristdemokratisk diskurs. Argumentet mot Turkiet som framförs 
bland annat i Frankrike är att Turkiets medlemskap skulle förstöra möjligheten till integration. 
Detta med argumentet att unionen inte har möjlighet att ”absorbera” Turkiet.84 Tysklands 
starka kristna parti, CDU, är negativt inställda till ett Turkiskt framtida EU-inträde. De menar 
att Turkiet borde få ett ”privilegierat partnerskap” istället för fullt medlemskap och de 
uttrycker en oro för att Turkiets inträde kommer minska solidariteten mellan nuvarande 
medlemsländerna. Precis som Frankrike hävdar CDU att EU inte klarar av att integrera fler 
länder. EU kan ju inte klara av de länder som är med nu, resonerar partiet. Hughes påstår att 
det egentligen inte är tekniska krav som absorptionsförmåga utan snarare historiska xenofoba 
aspekter som skapade oron. Detta uttrycktes bland annat av holländska före detta 
kommissionären Frits Bolkestein. Han varnade för att om EU släpper in Turkiet vore slaget i 
Wien 1683 utkämpat förgäves. 85  Bolkestein syftar på slaget vid Wien där européerna 
besegrade ottomanska riket (turkarna). Ett slag som återkommer i en av mina intervjuer som 
en avgörande stund i relationen Europa och Turkiet; nämligen som stunden ottomanska riket 
började sin identitets självrannsakan och Europa blev något eftersträvansvärt eller avundsvärt.  
 
Det finns också en geografisk oro över att ett EU utan väldefinierade gränser enkelt kan 
expandera okontrollerat både öster och söderut och bli ett frihandelsområde och inte något 
europeiskt unionsspecifikt. Turkiet passar inte in i den tyska konservativa och 
kristdemokratiska uppfattningen om vad som är europeiskt och unionen. CDU menar att 
Turkiet inte är europeiskt på geografiska grundvalar. Detta trots att de stödjer Cypern som 
medlem som ligger längre österut.86 Det blir återigen tydligt att det egentligen inte är landets 
geografiska placering som i sig provocerar, det finns något annat.  
 
Frankrike för en liknande diskussion som Tyskland: förre franske presidenten Valerie Giscard 
d’Estaing framhävde en oro över Turkiets storlek såväl som att landet inte är europeiskt 
geografiskt. Han menar vidare att EU kämpar för att skapa en europeisk patriotism som ska 
byggas på ett gemensamt religiöst arv, renässansen, upplysningen och rationalitet och 
vetenskap av vilka han menar Turkiet saknar samtliga. Hans uttalande gick dock inte 
oemotsagd förbi, flera röster höjdes som påpekade att Turkiet visst haft rationell tanke och 
kontakt med det romanska.87 Uttalandet om att Turkiet inte har någon kontakt med europeisk 
upplysning är dock enligt Lundgren ett undantag snarare än regel.88 Men det är exempel på en 
attityd som finns inom unionens politiska sfär: det är inte alltid är fakta och formella krav som 
är det centrala. 

                                                 
82 Hughes, 2005, s 70 
83 Hughes, 2005, 71 
84 Önis, 2006, s 290-291 
85 Hughes, 2005, s 75-76 
86 Hughes, 2005, s 71-72 
87 Hughes, 2005, s 74 
88 Lundgren, 1998, s 150 
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Medlemsländernas partiers åsikter om Turkiet som medlem i EU återfinns i 
Europaparlamentet. Men det är inte medlemslandets parlament som i slutändan avgör 
huruvida Turkiet ska få bli medlem eller inte. Europaparlamentet spelar den avgörande rollen 
i utvidgningen då det är institutionen som godkänner nya medlemmar. Även om de nationella 
argumenten för och emot Turkiet återkommer på unionsnivå är maktförhållandena i 
parlamentet inte nödvändigtvis samma som i nationerna. Jag vill visa hur maktförhållandena i 
Europaparlamentet skapar EU:s beslutande diskurs och hur detta får konsekvenser för 
unionens självbild gentemot Turkiet.  
 
7.4.2. Europaparlamentet 
När en person blir invald i Europaparlamentet placeras vederbörande in i någon av 
parlamentets sju transnationella politiska grupperingar. Ledamöterna av Europaparlamentet 
grupperas alltså med utgångspunkt i politisk tillhörighet och inte nationalitet.89 Tillhör man 
kristdemokraterna eller moderaterna i Sverige placeras man i ”Europeiska folkpartiet och 
Europademokrater”.90 Denna grupp är parlamentets största följt av den socialdemokratiska 
gruppen.91. Med Faircloughs punkt om vilka röster och ideologier som hörs är det intressant 
med EU:s institutionella resurs i form av Europaparlamentet. Med unionens institutionella 
utformning kan en politiker gå från att ha varit i minoritet i sitt hemland till att bli del i 
unionens majoritetsideologi. Det finns alltså ett möjligt skift i vilka röster som har mest 
inflytande nationellt jämfört med på unionsnivå.   
 
7.5. Analys - Politik och teori  
Beroende på vilken idé man har om identiteters framväxt kommer uppfattningen om 
effekterna av unionens utvidgning att påverkas. Följer man ett essentialistisk synsätt innebär 
det att det finns något i territoriet Europa som är nedärvt över generationer och naturgivet. En 
utvidgning kan då komma att ses som ett hot utifrån av något artfrämmande som inte hör till 
territoriet och inte heller kan inlemmas då det kommer från ett annat territorium. Är man 
däremot konstruktivist tror man på föränderlighet i identiteten och anpassning då det inom 
denna ansats antas att identiteten skapas i interaktion med andra. Denna interaktion sker även 
över territoriets gränser med de andra och då utgör inte utvidgningen nödvändigtvis ett hot.  
 
I Europaparlamentets finns en tydlig vänster höger delning. Socialdemokrater är positivt 
inställda till ett multikulturellt EU och därmed för Turkiets medlemskap. Europeiska 
folkpartiet och Europademokrater, det vill säga konservativa och kristdemokrater, står för 
uppfattningen att unionen och Europa delar samma värderingar och samma vi, ett kristet vi. 
Med den ansatsen blir muslimska Turkiet rent av viktig att hålla utanför unionen.92 Enligt dem 
är unionen ett projekt som ska vila på den ”gemensamma europeiska identiteten”. Som i deras 
definition, enligt Ayhan Kaya, är att Europa är kristet, kulturellt statiskt med en fysisk fast 
geografi. Den andra sidan, socialdemokrater, gröna och liberala som är för ett Turkiskt 
medlemskap betonar unionens postnationella, sekulära, multikulturella och dynamiska sidor.93 
Med den ansatsen blir muslimska Turkiet en multikulturell tillgång i unionen.  

                                                 
89 Parlamentet: Organisation [www] 2007-01-10 
90 Politiska grupper i Europaparlamentet [www] 2007-01-10 
91 EU-upplysningen – Europaparlamentet [www] 2007-01-10 
92 Önis, 2006, s 290 
93 Kaya, 2005, s 4 
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Tablå 7.5 Europaparlamentets teorier94 

Essentialistisk union Konstruktivist union 

statiskt  dynamisk 
religion  sekulär 
multinationell postnationell 
kulturell politisk 
fysisk geografi politisk geografi 
Källa: Efter tablå i Kaya, 2005, s 12 
 
Det finns i parlamentets politiska diskussion kopplingar till begreppsparet essentialist och 
konstruktivist. (se tablå 7.5) Akademiska texterna i denna uppsats utgår från en 
konstruktivistisk ansats. Någon akademisk essentialist av betydelse har jag inte funnit. 
Därmed inte sagt att de inte finns, men de är i minoritet. Argumenten för och emot Turkiets 
medlemskap i EU följer en uppdelning mellan essentialister och konstruktivister som är 
tydligare inom politiska unionen än i den akademiska världen. Den förstnämnda ser unionens 
gränser som fysiskt eviga och att det finns en egen identitet inom detta rum, en identitet som 
grundas på kristendomen. Konstruktivisterna menar att unionen är multikulturell och politisk 
och sekulär snarare än kulturell och religiös. Unionen kan vidgas bara landet i fråga uppfyller 
kraven ställda från unionen. Turkiet med sin muslimska befolkning och en historia som i vissa 
tider stått i konflikt med Europas provocerar essentialisterna. Den geografiska aspekten 
används som argument mot Turkiet, men den skulle förutsätta en definition av vad som är 
Europa, och en enstämmig sådan saknas. Turkiets medlemsansökan har provocerat och 
synliggjort att unionens européer inte är eniga om:  
 

And then there are the values, those fine values which are so often talked about, you know 
the ones I mean. The values which these peoples are laying claim to are very close to our 
own, we ourselves have expressed the same aspirations. They are our own aspirations, 
aspirations which we hold in common95 

 
Att tillhöra Europa framstår i citatet ovan från kommissionen mer som en känsla än de 
formella Köpenhamnskriterierna. Denna odefinierade känsla är något vars beståndsdelar är 
något ”alla vet vad”. Problemet är att alla inte ”vet” samma. 
 
8. TURKIETS DISKURS  
Unionens diskursiva självbild skapas inte i ett vakuum. Det som unionen utger sig för att vilja 
vara och stå för kommuniceras utåt till medlemsaspiranter. Turkiet är ett av dessa aspirerande 
länder och jag vill visa hur Turkiets diskurs kommenterar och reflekterar över unionens 
diskursiva självbild. Detta främst utifrån unionens geografiska och värderingsmässiga grunder. 
Att döpa ett kapitel till Turkiets diskurs är egentligen inte helt korrekt. Egentligen borde det 
heta Turkiets diskurser, men precis som med aktörerna Turkiet och EU rationaliseras aktörer 
och begrepp. Jag ber läsaren att ha i åtanke att det inte finns en diskurs i Turkiet, vilket jag 
hoppas kunna visa på i kapitlet. Vi börjar med tal av Turkiets folkvalda politiker.  
 
 
 

                                                 
94 Kayas tablå är indelad efter politiska tillhörigheter; konservativa och socialdemokrater, gröna, liberala, 
socialister. Han använder sig dock av essentialist och icke-essentialist inne i själva tabellen vilket jag valt att 
använda som överskrift. Med hänvisning till den teoretiska diskussionen i kapitel 3 har jag döpt om Kayas 
ickeessentialist till konstruktivist.  
95 Lundgren, 1998, s 145 Citat från EU:s kommission adresserat till Europeiska rådet 
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8.1. Tal av Turkiets folkvalda 
Ismail Cem är Turkiets före detta utrikesminister. Hans tal som jag hämtat från turkiska 
regeringens utrikesdepartements hemsida96 är ej daterat. Men av texten framgår att det är 
hållet innan Turkiet hade tilldelats kandidatstatus, det vill säga före 1999. Det är däremot det 
enda talet i mitt urval som har en titel: ”Turkey and Europe: Looking to the future from a 
historical perspective”. Att det inte är daterat och inte heller uppgett i vilket sammanhang han 
höll talet gör det omöjligt att sätta in texten i sin händelsekedja. Det kan trots detta utgöra 
källa till hur unionen uppfattas från Turkiet. De andra talen är hållna av Abdullah Gül som är 
Turkiets nuvarande utrikesminister. Hans tal är båda hållna på Europadagen i maj 2005 och 
2006. 2005 uppges ingen plats och inte heller vilka som var hans publik. Däremot uppges att 
han höll talet med anledning av Europadagen. 2006 var EU ambassadörerna samlade över en 
lunch i Ankara för att uppmärksamma det årets Europadag. Güls båda tal är samlade under en 
rubrik, dock uppdelade av nytt stycke. All text i kapitel 8.1.1. och 8.1.2. är referat eller, om så 
anges, citat och översatta av mig. De partier i Cems och Güls tal som jag anser vara betydande 
har av mig kursiverats för att återkomma i analysen i kapitel 8.2. 
 
8.1.1. Ismail Cem  
Mänskliga värderingar är universella, Köpenhamnskriterierna är inte speciella för EU, dessa 
värderingar delas av miljoner både inom men också utanför unionen. Dessa värderingar 
kommer att vidareutvecklas i Turkiet oavsett om landet blir medlem i EU eller inte. 97 
Turkarna är både européer sen sju århundraden och asiater och detta är en tillgång. 98 Turkiets 
bidrag till unionen enigt Cem är att landet kan ge unionen en historik erfarenhet som enbart 
ett land som haft en enorm geografi och en genuin civilisation kan ge.99 Turkiet har länge 
varit Västeuropas de andra men Cem ser hur detta vittrar bort och erkänner båda sidors ansvar 
för att det ska fortsätta.100  
 
8.1.2. Abdullah Gül  
Turkiets strävan att uppfylla Köpenhamnskriterierna har lett till revolutionerande 
omvälvningar i det turkiska samhället vilket har stötts av en majoritet av befolkningen. 
Turkiet är bestämd att fortsätta med reformerna för att få den plats i Europas struktur som 
landet förtjänar.101  Den gemensamma nämnaren för ett enat Europa är och har alltid varit 
fred och stabilitet. Turkiet som med i unionen kommer att göra att detta verkställs slutgiltigt. 
Turkiets medlemskap kommer att bidra till freden inte bara i Europa utan i världen och landet 
kommer att berika Europas redan idag sociala mosaik. De meningsskiljaktigheter som finns 
bland unionens medlemmar om unionens konstitutionella fördrag kommer att lösa sig via sunt 
förnuft.102 
 
Europas utmaning idag är att vara öppen i sinnet och se den nya identiteten och inte lämna 
plats för att neka andra kulturer. Europa har alltid bestått av varierade kulturer och unionens 
roll har och ska vara länken eller bron mellan dessa olika kulturer. Gül känner en oro över att 
avståndet mellan Turkiet och unionen i vissa sammanhang är väldigt stort. Han diskuterar två 
möjliga anledningar till dessa avstånd: livsstil och själ. Han motsäger sig båda, livsstil för 
att ”as you live here, mingle with our citizens, I really do not need to dwell on this any 

                                                 
96 Ministry of foreign affairs [www] 2007-01-09 
97 Cem, Turkey and Europe: Looking to the future from a historical perspective [www] 2006-11-29 
98 Cem, Turkey and Europe: Looking to the future from a historical perspective [www] 2006-11-29 
99 Cem, Turkey and Europe: Looking to the future from a historical perspective [www] 2006-11-29 
100 Cem, Turkey and Europe: Looking to the future from a historical perspective [www] 2006-11-29 
101 Gül, 2005 [www] 2006-11-29 
102 Gül, 2005 [www] 2006-11-29 
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further”103 Själen är inte heller ett godtagbart argument då trots diskussionen som varit mellan 
EU och Turkiet är en majoritet i Turkiet för medlemskap. 104 
 
8.2. Analys – multikulturellt och sunt förnuft 
Unionens diskursiva självbild och den ”gemensamma nämnaren” för ett enat Europa: ”fred 
och stabilitet” kritiseras av Turkiets politiska talesmän. De anser inte 
att ”Köpenhamnskriterierna är […] speciella för EU” eftersom ”mänskliga värderingar är 
universella”. Istället visar de på Turkiets upplevda självbild och styrka som aktör och berikare 
av ”Europas redan idag sociala mosaik”. Turkiet har en ”historik erfarenhet som enbart ett 
land som haft en enorm geografi och en genuin civilisation kan ge”. Turkiets självbild som 
stormakt innebär underförstått att de länder som idag är med i unionen inte har dessa attribut. 
Turkiets medlemskap i unionen ska göra att landet ”få[r] den plats i Europas struktur som 
landet förtjänar”. ”Europa har alltid bestått av varierade kulturer och unionens roll har och 
ska vara länken eller bron mellan dessa olika kulturer” och eventuella konflikter 
eller ”meningsskiljaktigheter” mellan kulturer hos befintliga eller blivande medlemmar 
kommer att ”lösa sig via sunt förnuft”. Talaren antar här att alla har samma definition av vad 
sunt förnuft är och att denna konsensus kommer att lösa konflikten. Samma på förhand 
antagna konsensus gäller argumentet talaren framför emot skillnader mellan unionens och 
Turkiets livsstil: ”as you live here, mingle with our citizens, I really do not need to dwell on 
this any further.” Europa får i dessa tal, likt unionens rådgivande dokument, stå för både 
union och territorium och de värderingar som ligger till grund anses vara för universella men 
definieras inte närmare. Däremot definieras Europa i talen, till skillnad från 
strategidokumenten, som en multikulturell smältdegel inom vilken Turkiets folkvalda betonar 
att Turkiet ska få den plats den länge eftersträvat.  
 
8.3. Intervjuer med forskare 
Intervjuerna refereras i sammanfattande form, likt en essä. Detta för att samtalen vi förde såg 
ut på detta vis och jag vill presentera våra diskussioner i sin helhet. Serhat Güvenç är docent i 
internationella relationer på Bilgi üniversitesi i Istanbul. Hans senaste akademiska texter samt 
de kurser han undervisar i på Bilgi rör bland annat unionens utvidgning och Turkiets väntan 
på medlemskap. 105  Güvenç och jag möttes på universitetets café mitt under 
eftermiddagsrusningen. Vårt samtal blev därför inte bandat utan jag tog anteckningar. Min 
andre respondent Yilmaz Esmer är professor i statskunskap på Boğaziçi üniversitesi i Istanbul. 
Esmer har bland annat varit medförfattare till svenska publikationen ”Vilka är annorlunda” 
som handlar om olika värderingsgrunder.106 Intervjun var på hans arbetsrum och jag hade 
möjlighet att banda. All text i kapitel 8.3.1. och 8.3.2. är referat eller, om så anges, citat och 
översatta av mig. Jag har valt att kursivera det jag ser som mest väsentligt i intervjuerna och 
återkommer till det analysen i kapitel 8.4. 
 
8.3.1. Intervju 1: Serhat Güvenç 
Samtalet började med att vi diskuterar Europas gränser och Güvenç påpekar att den fysiska 
geografin av Europa är fast och beständig, men den politiska geografin är en helt annan sak. 
Hur den geopolitiska gränsdragningen av Europa ser ut varierar efter kontext. Diskussionen 
om en möjlig diskrepans mellan Europa som union och territorium/kontinent är för Güvenç en 
ointressant fråga. Man bör istället fråga sig vilka materiella fördelar ett tillhörande till 
unionen respektive kontinenten kan tillföra Turkiet. För honom finns det ingen forskarfråga 

                                                 
103 Gül, 2006 [www] 2006-11-29 
104 Gül, 2006 [www] 2006-11-29 
105 Istanbul Bilgi Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Serhat Güvenç [www] 2007-01-09 
106 Pettersson & Esmer, 2005 
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kring vad som är Europa eller hur det definieras av EU. Han menar att en sådan frågeställning 
kan tänkas komma slå tillbaka på Turkiet och därför ställs den inte. Vi kom istället att 
diskutera relationen mellan Turkiet och unionen och EU:s identitet. 
 
EU som politisk union är i grunden en sekulär institution som handlar om fred och demokrati, 
men Güvenç ser hur rädslan för det utifrån, det kulturellt annorlunda idag präglar unionen. 
De länder som är mot Turkiet i unionen är länder som är rädda för att unions expansion ska 
förändra deras identitet. Motståndarna till Turkiets medlemskap menar att de har en identitet 
som baseras på vad de ser som unionens europeiska identitet. Denna identitet är inte förenlig 
med Turkiets. Personliga rädslor hos Turkiet-skeptiska länder som Holland och Österrike 
håller Turkiet ute ur EU påstår Güvenç. Motviljan mot Turkiet syns exempelvis på 
euromynten. På dessa är inte EU-medlemmen Cypern med, detta enligt Güvenç är för att om 
Cypern skulle vara med skulle hela Turkiet vara med på Europeiska unionens mynt. 
 
De krav som ställts på Turkiet från EU i form av Köpenhamnskriterierna har förändrat Turkiet 
på mindre än fem år. Men Güvenç ser inte att EU i tillräckligt hög grad erkänner Turkiets 
framsteg. Det är mer piska än morot och de krav på demokratisering som ställs efterföljs inte 
med stödet landet behöver för att lyckas. Turkiet är van att snabbt förändra sig som det 
nomadfolk turkarna är argumenterar Güvenç. Därför har EU:s reformer fått fäste så fort i 
Turkiet. Den konservatism som Güvenç finner i unionen främst bland kristdemokrater i 
Österrike, Nederländerna och Tyskland är inte lätt att förändra. Jag frågor om inte dessa 
länder kan förändras såsom Turkiet har förändrats. Güvenç är skeptisk. Han menar att det 
kanske kan ske attitydförändring bland unionens Turkiet-skeptiker om några generationer, 
men inte på mindre än 20-30 år. Ett argument för detta är enligt Güvenç att i alla 
förhandlingsdokument mellan unionen och Turkiet finns det ett men från unionen. Sanningen 
enligt Güvenç är att EU egentligen inte vill ha med Turkiet. Turkiet har överraskat EU med 
att på kort tid förändra sig och nu när EU ska erkänna Turkiet som framgångsrik förhandlande 
nation uteblir det berömmet. EU trodde inte ett erkännande skulle behövas då de inte trodde 
att landet skulle nå Köpenhamnskriterierna. Besvikelsen på EU kan leda till att Turkiet kanske 
kommer att vända EU ryggen, för som Güvenç konstaterar: varför ska turkarna betala för alla 
pensionärer i EU? Güvenç konkluderar vårt samtal med att konstatera att det huvudsakliga 
problemet är att EU har monopoliserat vad som definieras som Europa och europeisk kultur 
och identitet.  
 
8.3.2. Intervju 2: Yilmaz Esmer  
Samtalet börjar med att vi pratar om unionens identitet och huruvida den är skapad eller av 
naturen given. Esmer slår fast att det finns en strävan att skapa en makroidentitet på EU nivå, 
men den har inte sipprat ner. Esmer kan i sin egen forskning inte finna på någon form av 
Europeisk identifikation. Han argumenterar att en identitet behöver de andra, en motsats. Då 
det idag inte finns någon gemensam unionsidentitet är behovet, omedvetet eller medvetet, av 
något annorlunda än viktigare. EU behöver något som kan anses vara annorlunda för att 
kunna skapa sitt vi. Ett land som Turkiet med en annan och ibland konkurrerande historia, en 
muslimsk stor befolkning passar enligt Esmer väl in för att se Turkiet som unionens de andra. 
I skapandet av identiteten spelar Turkiet en avgörande roll då Turkiet enligt Esmer är ”the 
convenient other”. Unionen undviker att definierar det gemensamma hos sina egna, utan 
väljer att definiera sig själv genom att peka ut dem som inte anses vara som vi inom i unionen.  
 
Relationen mellan unionen och Turkiet avgörs till stor del av upplevda identiteter och Esmer 
tycker sig se en kulturell barriär mellan de två. Han ändrar sig dock snabbt och korrigerar sig 
med att säga att det empiriskt inte finns någon egentlig faktisk kulturell barriär. Eller, jo, 
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kanske om man jämför Turkiet med de skandinaviska länderna, men inte om man ser på 
exempelvis Bulgarien. EU har en sån bredd av medlemsländer och därmed kulturer och 
värderingar att det finns Turkiet-liknande länder inne i unionen idag. Turkiet kan inte anses 
vara extremfallet som inte går att finna sin like någonstans i unionen. Inte ens i de frågor där 
Esmer ser Turkiet som svagast; jämlikhet och sexuell frihet, ser han Turkiet som ensam. 
Malta och Grekland ligger nära Turkiet i dessa frågor. Hans egen empiriska forskning visar att 
Turkiet passar in i unionens mycket breda kulturgryta. 
 
Turkiet är en av grundarna till Europeiska Rådet och Turkiet deltar i europeiska mästerskap 
inom sport och schlager utan att landets europeiska tillhörighet har ifrågasatts. Det som har 
hänt i och med medlemsförhandlingarna är att kulturen har tillkommit. Esmer menar att det är 
en sak att unionen säger uppfyll Köpenhamnkriterierna så blir ni del av vi, det är en annan sak 
att säga att vi vill inte ha er för att ni är ni. Allt landar i en fråga om identitet och tillhörighet 
och i relationen EU Turkiet är Turkiet motpolen. Esmer fastställer att han menar att EU ser 
Turkiet som det annorlunda, det som inte är Europa. Europas vi är höljt i dunkel och 
odefinierat så Turkiet som Europas de andra får vara den europeiska negativa definition av sig 
självt. Hur starkt detta de andra har varit har dock betonats olika av unionen över åren. 
Mycket beroende på politiska vindar. Under kalla kriget sågs Turkiet som en tillgång för 
Europa och Turkiet var del i Europeiska Rådet. Turkiet och EU:s relation går tillbaka till sent 
50-tal och jag frågar om det har skett någon förändring i unionens inställning mot sitt anti-vi 
Turkiet. Esmer säger först nej, men ändrar sig och säger att den enda förändringen som kan 
spåras är till det sämre. Framförallt efter kalla kriget då Turkiet inte längre behövdes av EU 
och efter 11 september 2001 med katastrofen i New York. 
 
Att försöka definiera Europas gränser är en process utan svar och problemet är inte fysiska 
gränser i sig utan upplevda kulturella skillnader. Det handlar om politiska och kulturella 
gränsdragningar, det är inte de fysiska som oroar Turkiet. Unionen, Europa och Turkiet 
handlar om identiteter och uppfattningen vi kontra dem. Denna uppfattning att Europa och 
Turkiet är annorlunda är så inbäddat att Esmer ser det som möjligt att förändra men det 
kommer att ta väldigt lång tid. Därför är han skeptisk till att Turkiet kommer bli medlem i 
unionen de närmsta åren. Hur redo Turkiet än är enligt alla EU parametrar kommer det att 
dras ut på tiden och unionen kommer att införa undantag. För unionen är inte mentalt redo för 
Turkiet. Europa definieras enligt Esmer av många som en gemenskap som vilar på kristen 
grund. Med det menar Esmer inte att alla är troende, men den kristna moraliska och 
värderingsgrunden betonas enligt vissa, främst de som är emot Turkiets medlemskap, som 
kärnan i den Europeiska identiteten. Esmers egna studier visar dock på att det i en så stor och 
redan idag kulturellt varierad union inte är en för alla erkänd värdegrund. 
 
Vi hade hittills bara diskuterat Unionen och Europas relation till Turkiet. Esmer tog även upp 
Turkiets relation till Europa som inte heller är okomplicerad. Esmer anser att Turkiet har ett 
mindervärdeskomplex gentemot Europa, vilket han påstår kom efter ottomanska rikets fall 
1683. När ottomanerna [dagens turkar] fann sig inte längre vara supermakten utan förlorade 
mot Europa genomgick den ottomanska identiteten igenom en kris. Vad var det som gjorde att 
Europa klarar av det som vi ottomaner tidigare kunde? Är det den kristna religionen? Ända 
sedan dess har Turkiets blickar vänts mot Europa menar Esmer. Detta förklarar enligt Esmer 
utrikesminister Güls uttalande om att Turkiet som medlem i EU får den plats i Europa landet 
förtjänar. Att tillhöra Europa har varit det eftersträvansvärda.  
 
Vi kom till sist in på unionens geografi. Jag frågar honom om min upptäckt i 
strategidokumenten: att unionens uttalade geografi också tycks vara kontinentens. Esmer 
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definierar unionen som de nuvarande medlemsstaterna och argumenterar att euron, 
gemensamma regler, politiken och stävan att få en identitet inte är för intet. Unionen är inte 
samma som kontinenten Europa som i sig inte har dessa regler och bestämmelser. Men 
territoriet och unionen saknar båda en klar definition av sina slutgiltiga gränser. Unionen har 
aldrig definierat sina gränser eller sin identitet, de har enbart använt sig av negationer: vad 
unionen inte är. Turkiet med sin muslimska befolkning, om än i en sekulär stat har fått bli 
EU:s de andra. När jag frågar Esmer vad som ska definiera Europeiska unionen, då vad som 
är en ”European state” är odefinierat och Köpenhamnskriterierna inte ger någon territoriell 
avgränsning svarar han att viljan att vara med ska väga tungt. En stats vilja ska efterföljas av 
ekonomiska, juridiska och strategiska förutsättningar. På frågan vad som ska vara den 
territoriella definitionen är Esmer inte lika säker eftersom vad som är Europa är ingen evig 
sanning. Han landar dock i att en stat som anses tillhöra en ”reasonable part of Europe” ska 
få ansöka. Ryssland kan exempelvis enligt Esmer inte komma i fråga då de politiska och 
ekonomiska faktorerna talar emot landet även om en viss del av landet ligger i en ”reasonable 
part of Europe”.   
 
8.4. Analys - anti-vi och skepticism 
I intervjuerna framkommer att Europa och unionen i mångt och mycket är en fråga om 
definition av geografi och geografiska gränser. Utgår man från att den ”fysiska geografin av 
Europa är fast och beständig, men den politiska geografin är en helt annan sak” blir 
definitionen av unionen och territoriet självgiven. Territoriet Europa är fysisk och fast medan 
unionen är politisk och föränderlig. Samtidigt ser samme respondent ett problem med att ”EU 
har monopoliserat vad som definieras som Europa och Europeisk kultur och identitet”. Den 
politiska unionen har paradoxalt nog alltså börjat definiera även den fysiska statiska geografin. 
Turkiets roll i relationen till EU är i en i förhandling. Är man i förhandling är vinster och 
förluster av största vikt, måhända är det därför fokus inte är vad unionen definierar eller 
monopoliserar utan snarare vilka ”materiella fördelar ett tillhörande till unionen respektive 
kontinenten kan tillföra Turkiet”. Upplevelsen att inte erkännas för sina framgångar och 
därmed riskera att förlora i förhandlingen förklaras delvis med unionens ”rädslan för det 
utifrån, det kulturellt annorlunda” och att unionens medlemmar är ”rädda för att unions 
expansion ska förändra deras identitet”. Turkiet framställs som en drivande aktör med 
förmåga att förändra sig på kort tid men i motvind. ”Turkiet har överraskat EU” med sina 
reformer men får lite tillbaka vilket förklaras med att ”EU egentligen inte vill ha med Turkiet”.  
 
Även värderingar spelar roll i relationen EU och Turkiet. Turkiet har varit med i europeiska 
sammanhang i flera år men med medlemsförhandlingarna har kulturen tillkommit och Turkiet 
blir ”the convenient other”. EU är en tydligare aktör i detta samtal där det är unionen 
som ”behöver något som kan anses vara annorlunda för att kunna skapa sitt vi”. Turkiet är 
den passiva aktören som unionen behöver för att hitta sig själv. ”Unionen undviker att 
definierar det gemensamma hos sina egna, utan väljer att definiera sig själv via att peka ut 
dem som inte anses vara som vi inom i unionen.” Förklaringen till detta är att ”unionen har 
aldrig definierat sina gränser eller sin identitet, de har enbart använt sig av negationer: vad 
unionen inte är.” Unionen framställs här som en union som inte ”är mentalt redo”. Europas 
gränser är mentala konstruktioner och skapas av ”upplevda kulturella skillnader”. Kulturen är 
i detta fall definierad utifrån en ”kristen grund”. Med oklara geografiska gränskrav blir den 
mentala ”viljan att vara med” avgörande för framtidens union. Men för att Europeiska 
unionen inte ska lämna idén om att vara europeisk ska länder som ansöker vara 
en ”reasonable part of Europe” och uppfylla vissa juridiska, strategiska och ekonomiska krav. 
Vilket påminner om dagens Köpenhamnskriterier. 
 



 27 

9. SLUTSATSER – FORMELLA KRAV KONTRA ATTRAKTIONSKRAFT  
I den här uppsatsen har jag kunnat visa att det i unionens rådgivande och beslutande 
institutioner finns en oförenlig uppfattning om EU:s självbild. Detta har jag visat utifrån mina 
övergripande aspekter, föreställningen om EU:s geografi och värderingar. Dessa 
föreställningar kommer inte bara inifrån unionens institutioner, närmare bestämt 
kommissionen och parlamentet utan även utifrån från Turkiet. I diskussionen om unionens 
självbild återkommer tolkningar av EU och Europa utifrån geografi- och värderingsaspekter. 
Vissa tolkningar har av unionens blivit till formella krav, men det är inte utifrån dessa 
motståndet till ett turkiskt medlemskap argumenterar. Att inkluderas in i unionens självbild 
handlar inte enbart om formella krav, utan snarare om attraktion mellan stater.   
 
Unionens självbild är grundad i vad EU:s institutioner ser som Europas formella 
gemensamma värderingar; mänskliga rättigheter, demokrati och marknadsekonomi. Detta är 
inte europaspecifikt, det finns länder långt bortom unionens gränser som har och eftersträvar 
samma värderingar. En stat blir inte automatiskt del av EU genom att ha demokrati och värna 
om mänskliga rättigheter, däremot kan det vara ett krav för att få vara med. Den rådgivande 
diskursen fokuserar på de formella kraven och EU som enande aktör. Den beslutande 
diskursen tar upp informella föreställningar om en Europeisk gemenskap. Europaparlamentets 
mest tongivande röst, Europeiska folkpartiet och Europademokrater, har enats kring en 
mytbas som saknas i unionens rådgivande dokument; en upplevd gemensam europeisk 
religion och kultur. Det finns alltså en oenighet inom unionen om vilka föreställningar som 
ligga till grund för självbilden. En av mina turkiska respondenter tyckte att viljan att vara med 
i EU ska väga tungt. Att tillhöra EU tycks redan idag handla mer om attraktion än 
uppfyllandet av kriterier. Genom att inte tydliggöra självbildens värdegrund kan man 
inkludera de som attraherar och som i sin tur attraheras. Relationen mellan Turkiet och EU 
präglas av en tvivlande attraktion. Turkiet har länge attraherats av EU, men verkar börja 
tröttna på att vänta. EU:s beslutande institution är tudelad mellan att attraheras och repelleras 
av samma orsak, nämligen Turkiets upplevda annorlunda kultur och religion.  
 
EU:s institutioner har inte bara olika åsikter om värderingarna för unionen. Även geografin 
definieras olika. Den tydligaste geografin är unionen som är den politiska konstruktivistiska 
geografin. Men EU:s institutioner gör samtidigt anspråk på att definiera det territoriella 
Europa, det vill säga den fysiska essentiella geografin, som om den vore en oomtvistad 
sanning. Men geografin som kallas Europa är inte essentiell, den är skapad och konstruerad 
precis som unionen. Europa som union och Europa som territorium/kontinent är två politiska 
överlappande rumsbildningar. Problemet med att unionen inkluderar Europa i sin självbild är 
att de som inte är med i EU, något hårddraget, kan definieras som varken tillhörande unionen 
eller territoriet.  
 
På vetenskapliga teoretiska grunder107 antas att en identitet som unionens behöver ett anti-vi 
och Turkiets upplevda annorlunda kultur och religion passar väl in. Både från den turkiska 
diskursen och från unionens tycks olikheten mellan Europa och Turkiet vara en djupt rotad 
föreställning. Europaparlamentet blir en strukturell resurs som skapar ett essentialistiskt forum 
för diskursen ”Turkiet som unionens anti-vi”. Unionens vaga gränser och avsaknad av 
formella rumsligt specifika värderingar gör att självbilden saknar en enstämmig mytbas. 
Istället skapas unionens självbild från negationer, från ett föreställt anti-vi. Ju starkare 
uppfattning om anti-vi:s annorlundahet desto mindre fog att definiera vad man själv är. Istället 
definierar man sitt vi genom att peka på vad man inte är: ”vi är i alla fall inte som de”. 

                                                 
107 Jenkins & Sofos, 1996, s 21 & Lundgren, 1998, s 122 & Canefe, 2004 ,s 220-221 & Evans, 1996, s 33 



 28 

Teorierna som förutsätter att ett vi hotas av ett jämnstarkt anti-vi på andra sidan gränsen 
stämmer inte fullt ut på unionen. EU:s odefinierade vi tycks klara sig så länge det finns ett 
tillräckligt starkt anti-vi. Turkiet förhandlar därmed, paradoxalt nog, om att få komma in i det 
vi som definieras av att Turkiet inte är del av unionen. 
 
En av mina turkiska respondenter sa att EU monopoliserar vad det innebär att tillhöra Europa. 
Unionens självbild interagerar med Europas och att inte se skillnad på unionen och 
kontinenten ligger Turkiet i fatet, för landet har länge upplevts som kontinentens anti-vi. Men 
måste de vara unionens? 
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