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Abstract 

The US view on Turkey, from 1997 to spring 2007. 

Author: Andreas Bengtzon 

 

The aim of this essay is to analyze the political interests of the United States Government in 

Turkey, from 1997 to spring 2007, using a qualitative method. I will also analyze any 

strategic changes during this period, by using theories of realism, particularly Structure 

Realism and Rational Choice. Using the Rational Actor Model (RAM), I will analyze how 

nation states such as the United States act in the political arena in Turkey. How can the US 

Government legitimize the support to Turkey and at the same time criticize there democratic 

deficit and their view on human rights. Turkey has been an American Military Ally, via 

NATO since 1952 and its demographic situation has changed since the Cold War. Turkey is 

located at the crossroads of the Eastern Islamic and Western Christian worlds, which 

complicates the situation. In addition 99% of the Turkish population is Muslim and only 1% 

is Christian, which has affected the development of relationships during the past decade, 

especially dramatic after September 11, 2001 when the United States focused on threats from 

Islamic Fundamentalist Groups. The RAM treats governments as unitary rational actors in the 

broader strategic environment when they calculate and prefer one political alternative to 

another. The RAM can be used to determine whether and how political actors, in this case the 

US Government work towards a maximized goal. Hierarchical position in structural realism is 

also interesting - the bandwagon alternative - which means that states jumps on either the 

strongest bandwagon or the actor that can guarantee the security of other states. In conclusion 

from a RAM perspective the analyze shows that the political interests of the US government 

had changed from a economic-strategic interest before September 11, 2001 to a more 

security-strategic interest after September 11, 2001. The US Government by using Turkey as 

military allied had focused on there national goals in Euro Asia trying to guarantee both 

Turkeys and US economy strategic security during this period. Especially buy controlling the 

oil and gas from the Caspian Sea. Turkey has also got the leading role and the mission of 

guaranteeing the peace and democratic development to secure an area of different cultures and 

religions in there neighbourhood.  
Keywords: Turkey, US, strategic, military, economy, energy, oil, gas, EU, Cyprus, 

human rights, Euro Asia, geopolitics, interests 
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1. Inledning 

 

USA har genom åren varit och är fortfarande än idag en stor ekonomisk och militär 

bidragsgivare till Turkiet. De historiska revolutionerna 1989, i Sovjetunionen och på Balkan 

1993, samt den ökade globaliseringen har dock inneburit både nya geografiska och 

geopolitiska förutsättningar för Turkiet. Flera islamistiska stater i området som tidigare ingått 

i allianser under supermakterna USA och Sovjetunionens kalla kriget era har idag inte lika 

givna roller som tidigare. Länder som då gav sitt stöd till den ena sidan är idag mer 

frispråkiga och okontrollerbara.  

 

Terrorattacken mot USA den 11 sep 2001 skapade enligt en amerikansk syn en ”ny” hotbild 

mot USA vilken mer är relaterad till fundamentala och religiösa inriktningar, kanske främst 

islamistiska. Turkiet å andra sidan är en republik som skiljer på religion och politik. Den 

turkiska befolkningen består av 99 % muslimer och 1 % kristna, som geografiskt är etablerade 

mitt i gränslandet mellan öst och väst samt mellan kristendom och Islam. Turkiets absoluta 

närhet till mellanöstern innebär att landet befinner sig nära historiska och religiösa konflikter, 

se bilaga. Samtidigt som Turkiet vill inkorporeras i Europa och den Europeiska unionen vill 

de även ha goda kontakter med sina grannländer Syrien och Iran. Länder som idag av USA 

och väst inte anses som de mest stabila staterna i mellanöstern. Den amerikanska relationen 

till Mellanöstern efter kalla kriget kännetecknas kanske främst av konflikten med Irak i 

Gulfkriget 1991, och senare av invasionen 2003. USA:s närvaro i Irak har ofta men inte alltid 

kännetecknat ett turkiskt stöd.  

 

Under 2003 röstade exempelvis det turkiska parlamentet emot förslaget att tillåta amerikanska 

militära operationer i Irak från NATO: s flygbaser på turkisk mark. Det beslutet var inte 

populärt hos den amerikanska regeringen som även i andra avseenden kritiserat Turkiet. 

Framförallt för att de inte har kunnat upprätthålla och efterleva de internationella reglerna 

gällande mänskliga rättigheter. Problemet anses från den amerikanska sidan som en av 

orsakerna till Turkiets långsamma demokratiska utveckling. Trots den amerikanska kritiken så 

fortsätter USA ändå att stödja Turkiet, och USA har vid ett flertal tillfällen även uttalat sitt 

stöd för ett turkiskt EU medlemskap. Den amerikanske presidenten George Bush har också 

personligen engagerat sig i frågan med sina personliga kontakter med EU: s ledande politiker, 

(Amerikanska utrikesdepartementet, 1997h, 2007c).  
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1.1 Bakgrund  
De internationella relationerna mellan USA och Turkiet går tillbaka till början av1800-talet. 

Turkiet gick då under namnet Ottomanska riket. Relationen kännetecknades främst av 

handelsförbindelser och den amerikanska exporten och importen till området var därför 

viktig. Målet från den amerikanska sidan var att få tillgång till de Ottomanska hamnarna i 

Izmir, (Smyrna), Salonica, Beirut samt Svarta havet. Handelstrafiken bidrog till att 

amerikanska protestantiska missionärer vallfärdade till riket i syfte att sprida sina religiösa 

budskap. I takt med ett ökande amerikanskt intresse att etablera bättre kontakter skrevs ett 

avtal 1830. Avtalet resulterade i amerikanska diplomatiska etableringar och att amerikanska 

handelsfartyg fritt fick passera i hamninloppen till Svarta havet, men avtalet innehöll vissa 

regleringar för att skydda amerikanska medborgares närvaro och intressen i området, (Cagri 

2002:5), se även (Howard, 1974: kap 1).  

 

Det amerikansk-ottomanska avtalet fick dock kritik från det ryska imperiet för att det tillät 

USA att fritt passera hamninloppen med vapenbestyckade fartyg. Ingången till Svarta havet 

var också en av orsakerna till konflikten under första världskriget där det Ottomanska rikets 

allians med Tyskland resulterade i ett Ottomanskt nederlag. När de allierade utropades som 

segrare 1918 genom Treaty of Sèvres delades riket upp vilket innebar att den turkiska 

nationaliströrelsen 1919 fick nya vingar under ledarskap av Mustapha Kemal Pasha, mer känd 

under namnet Ataturk, Turkiets grundare och landsfader. Den turkiska nationaliströrelsen 

hade som mål att engagera hela riket och upplösa nederlagsavtalet som den förlorande 

sultanen skrivit under. Kampen mot självständighet resulterade i ett inbördeskrig, som 

avslutades den 18 september och bekräftades med det officiella avsättandet av sultanens 

ämbete senare i november 1922. Resultatet blev republiken Turkiet som fick ett internationellt 

erkännande genom Lausannefördraget 1923. En sekulär demokratisk stat hade därmed bildats 

och syftet var att separera religion från politik. 

 

I andra världskriget deltog inte Turkiet aktivt förrän i slutet, när de gick ihop med de allierade. 

Några år senare, 1947 fick Turkiet ett större utrymme i den amerikanska utrikespolitiken, då 

de garanterades ett stort ekonomiskt och militärt stöd genom ett avtal reglerat i Truman 

doktrinen. Avtalet kom till för att Turkiet skulle stå emot  Sovjetunionens krav att få etablera 

militära baser i Turkiet, vilket USA fruktade skulle kunna bidra till en rysk politisk 

utvidgning. Turkiet deltog senare också som medlem i Förenta Nationerna i Koreakriget 
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1950-53 vilket följdes upp av ett medlemskap i (NATO), North Atlantic Treaty Organization 

1952 och den kollektiva försvarsalliansen, (CENTO) Central Treaty Organization 1955. 

Följande decennier skapades en kalla kriget politik mellan USA och Sovjetunionen vilket 

resulterade i olika allianser. Den ena sidan bestod förutom USA, av Turkiet, Iran, Israel och 

Jordanien och den andra av Sovjetunionen, Syrien, Irak samt Egypten. Den nya 

allianspolitiken resulterade i etablerandet av amerikanska flygbaser på turkisk mark från 

1954, (den fria encyklopedin, A,B). 

 

1960-talet utgjorde nya utmaningar av de amerikansk-turkiska relationerna. Det berodde på 

flera olika faktorer, dels för att det turkiska intresset ändrat karaktär från ett amerikanskt mot 

ett mer europeiskt och dels för att Turkiet utökade sina kontakter med Sovjetunionen och de 

arabisk islamistiska grannländerna. Relationen problematiserades ytterligare 1974 av att 

Turkiet landsatte militära trupper på Cypern. Anledningen var att Turkiet ansåg att den 

grekiska militärjuntan inte bara hade interna avsikter med den grekiska statskuppen. 

Resultatet av den turkiska manövern innebar också en upptrappning i den turk-grekiska 

konflikten där både Turkiet och Grekland gjorde anspråk på vem som skulle kontrollera 

området kring Egeiska havet. Intresset från båda sidor om en eventuell möjlighet att utvinna 

olja i området gjorde att situationen komplicerades ytterligare. Det var också orsaken till att 

den internationella flygtrafiken drabbades då Grekland valde att blockera och stänga den i 

östgående riktning. 

 

Konflikten var nu inte bara dubbelsidig utan tresidig mellan USA, Turkiet och Grekland. 

Detta ökade framförallt spänningarna mellan USA och Turkiet. Situationen komplicerades 

ännu mer av att alla tre var medlemmar i NATO. Det berodde dels på en grekisk kritik mot 

USA där grekerna ansåg att USA förfördelade Turkiet, och dels på att USA hade beslutat att 

dra in på det militära stödet till Turkiet. Ett beslut som resulterade i ett turkiskt motdrag att 

stänga ner 26 amerikanska flygbaser på turkisk mark, (Shmulewitz 1999:40-42). 

 

På 1980-talet fanns dock tendenser till förbättrade relationer. Framförallt för att Turkiet ville 

öppna upp den ekonomiska marknaden. Turgut Özal, den dåvarande turkiske 

premiärministerns beslut att genomföra marknadsekonomiska reformer välkomnades av de 

amerikanska presidenterna Ronald Reagan och senare George H. W. Bushs. På 1980 talet 

skapades även (IMF), International Monetary Fund som senare även blivit en stark ekonomisk 

bidragsgivare till Turkiet under 1990 och början av 2000-talet. Andra viktiga frågor för den 
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amerikanska regeringen och som flera gånger varit på den amerikanska politiska agendan är 

den historiska konflikten med Armenien. Konflikten härstammar visserligen från 1915 och 

det ottomanska rikets etniska rensning och massmord på miljontals armenier, men 

relationsproblemen lever kvar än idag, (den fria encyklopedin, A,B) 

 

1.2 Problemformulering och syfte 
 

Relationen mellan USA och Turkiet kan enligt min mening ses som en paradox: USA är idag 

via IMF International Monetary Fund en stor ekonomisk bidragsgivare till Turkiet. Det trots 

den amerikanska kritiken av Turkiets långsamma demokratiseringsprocess, samt brist på 

mänskliga rättigheter. Det verkar dock inte vara tillräckliga skäl för att USA ska avbryta sitt 

ekonomiska bidrag, men varför fortsätter USA att stödja Turkiet ekonomiskt när de inte 

uppfyller kraven på mänskliga rättigheter? 

 

Jag anser det därför intressant att utifrån mer konkreta modeller av Rational Choice som 

RAM- Rational Actor Model, det kognitiva samt det inrikespolitiska perspektivet, se sida (15-

17), analysera den amerikanska regeringens utrikespolitik mot Turkiet. Det kognitiva och 

inrikespolitiska perspektivet kommer att användas som komplement till RAM för att 

underlätta förståelsen för hur statliga aktörer agerar efter gemensamma mål. 

 

Avslutningsvis vill jag utifrån ett par realistiska glasögon främst det strukturrealistiska 

perspektivet, se (sida 21) även analysera om en eventuell amerikansk strategi är grundad på 

ett hierarkiskt förhållande mellan USA och Turkiet. En fråga man kan fundera på är om USA 

använder sig av Turkiet för att uppnå sina egna intressen samtidigt som man vill minimera 

risken för att stå ensam i eventuell konfliktsituation. 

 

För att kunna genomföra den här undersökningen och analysera det ovan nämnda 

diskussionsunderlaget har jag valt följande upplägg. 

 

1.Att utifrån ett amerikanskt perspektiv analysera vilka nationella intressen USA har i Turkiet 

mellan 1997 fram till våren 2007. 
2. Analysera om ett amerikanskt nationellt intresse genomgått förändringar över den 

aktualiserade tidsperioden.  
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3. Analysera om det amerikanska nationella intresset är av strategisk natur. 

 

1.3 Avgränsning 

 

Den här undersökningen medför en motiverad avgränsning. Analysperioden mellan 1997 fram 

till våren idag 2007 är fastställd för att få en mer övergripande bild av två amerikanska 

presidenter och deras regeringspolitik. Valet är gjort för att det finns tillgängliga primärkällor 

från 1997, och med bakgrund av att det inte finns så många undersökningar, om någon alls 

som belyser det endast utifrån ett amerikanskt perspektiv under den aktuella tioårsperioden. 

 

Eftersom frågeställningen är relativt vid och för att inte verka alltför diffus ska jag även 

förklara vad jag menar med nationella intressen. Nationella är en definition utifrån min analys 

av statliga och politiska aktörer förenade under gemensamma amerikanska mål och intressen. 

Aktörer kan dock vara enskilda som ledande ministrar, presidenten, ambassadörer eller 

politiker som utför uppdrag åt staten, men där de antas agera gemensamt och representativt 

för den amerikanska regeringen. I den här undersökningen är därför de politiska aktörernas 

verksamhetsområde begränsat till att omfatta det amerikanska utrikesdepartementet och vita 

huset, som båda representerar den amerikanska regeringen. 

 

2. Metod  
 

I följande kapitel kommer uppsatsens metodologiska upplägg att diskuteras. Först i form av 

val av metod, följt av hur metoden ska praktiseras i uppsatsen. Till sist kommer 

undersökningens urvalsmetod samt ett källkritiskt förhållningssätt att diskuteras. 

I den här undersökningen kommer en kvalitativ metod att användas. Kvalitativ är ett begrepp 

som kan definieras på olika sätt, men enligt, (Widerberg, 2002:15) omfattar begreppet kvalitet 

karaktären eller egenskaperna hos någonting. Den kvalitativa forskaren söker därför efter 

fenomenets innebörd eller mening genom att ställa frågor, som exempelvis vad betyder det? 

Det är även som, (Nýlen, 2005:10) uttrycker det en metod där det centrala mer är att beskriva 

och skapa inblick i betydelsen av fenomen, än att bevittna mångfald och egenskaper. Jag 

ämnar i den här studien att studera amerikanska regeringsdokument och texter skrivna eller 

publicerade utifrån de statliga politiska aktörer som agerar gemensamt under den amerikanska 

regeringen. I min analys av de aktuella texterna kommer mina teoretiska utgångspunkter att 
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användas som en inspirationskälla. Med teorin som bakgrund kommer jag att systematiskt 

söka efter tankar, begrepp eller konstaterande hos amerikanska aktörer, vilka är förenliga och 

kan antas representera en helhetsbild för den amerikanska regeringens politiska intressen i 

Turkiet. För att jag ska kunna förstå texternas mening måste därför en noggrann genomgång 

av textens helhet göras. Det betyder att interaktionen mellan en övergripande del av texten 

samt mer utvalda delar är att föredra för att få en mer fördjupad bild av innehållet, (Esaiasson 

med flera 2004:33).  

 

Nästa fråga jag får ställa till den undersökta texten är hur jag bäst uttolkar min analys efter 

den aktuella frågeställningen? Peter Esaiasson med flera menar att tolkningsprocessen är 

beroende av fyra faktorer: frågans karaktär, tankens klarhet, val av tolkningsperspektiv samt 

avståndet mellan texten och uttolkaren. Med frågans karaktär menar Esaiasson med flera att 

om uttolkaren är intresserad av textens manifesta budskap. Det innebär att texten redovisar 

mer tydliga signaler i analysen och mer uttalade resonemang än exempelvis det latenta 

budskapet, vilket mer kännetecknas av en djupare bakomliggande textanalys där alla begrepp 

inte framkommer lika tydligt.  

 

Med tankens klarhet syftar Esaiasson med flera på att textens avsändare inte alltid reflekterat 

över hur texten kan uppfattas hos andra, men att målet oftast inte är att uttrycka sig i abstrakta 

ordalag. I valet av tolkningsperspektiv bör man skilja mellan vad textens avsändare avser att 

den betyder, och vad textens uttolkare, (jag) avser att den betyder men även vad den kan 

betyda för en specifik mottagargrupp. Den fjärde faktorn som Esaiasson belyser är avståndet 

mellan forskaren och det undersökta materialet. Det innebär att en forskare oftast bör ha 

lättare att tolka materialet om det är små kulturella avstånd samt om man befinner sig inom en 

modern tid. 

 

2.1 Tillvägagångssätt 
 

I det här fallet är jag inte främmande för en kombination av en latent och manifest textanalys, 

dels för att inte sortera bort rent outtalade resonemang och dels för att det möjliggör en mer 

djupgående analys av den amerikanska utrikespolitiska aspekten mot Turkiet. Jag vill inte 

heller låsa mig vid att endast analysera avsändarens ordalag som explicita i alla fall, utan även 

vara uppmärksam på eventuellt mer fundamentala bakomliggande element i materialet. Skälet 
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till det är och som även Karl Popper påpekar genom barmhärtighetsprincipen eller den 

”gyllene regeln” baserat på ett antagande att analysmaterialet bör vara noga övervägt av 

avsändaren innan publicering, (Esaiasson 2004: kap12). Framförallt eftersom materialet är 

utfärdat av eller på uppdrag av den amerikanska regeringen.  

 

Jag vill även poängtera att valet av tolkningsperspektiv är baserad utifrån avsändarens syn, 

den amerikanska, men å andra sidan är analysen utifrån min tolkning av vad som anses 

relevant och förenat med amerikanska nationella politiska intressen. Min syn behöver därför 

inte stämma överens med vad de amerikanska aktörerna avser att texten betyder.  

 Eftersom meningen är att fånga helheten i ett amerikanskt intresse mot Turkiet och en 

eventuell förändringsprocess med tiden anser jag att ett strategiskt urval är att föredra, genom 

att dela in materialet i olika teman. Det första temat är USA:s syn på Turkiets mänskliga 

rättigheter, det andra är USA:s syn på den ekonomiska och energipolitiska utvecklingen i 

Turkiet, den tredje är USA:s syn på Turkiets säkerhetsstrategiska utvecklingen i Turkiet, och 

det fjärde och sista, USA:s syn på Cypernkonflikten och Turkiskt EU medlemskap. 

Indelningen görs successivt för att undvika att vara styrd efter ett givet mönster och för att på 

förhand inte utesluta eventuellt uppkomna begrepp som enligt min mening kan klassas som 

amerikanska intressen, (Eneroth, 1984:170).  

När jag går igenom och bearbetar det empiriska materialet kommer jag successivt att 

strukturera upp texten, och genom att dela in uppsatsen i fyra olika teman vill jag underlätta 

analysen. Analysen kommer att göras löpande efter varje tematisering, detta görs för att bättre 

kunna sammanställa det slutgiltiga resultatet, samt för att tydliggöra den analytiska delen.  

 

För att kunna uppnå en hög validitet är mitt mål att läsa genom de amerikanska 

policydokumenten ett flertal gånger för att på så sätt kunna sortera ut eventuella mönster. 

Utifrån mina tematiseringar etablerar jag sedan olika begrepp som blir användbara i den 

senare analysen för att se om begreppen interagerar mellan varandra och för att kunna ställa 

frågan om det finns tecken på liknande sekvenser eller förändringar i de analyserade texterna, 

(Svenning, 2003:kap 5). 

 

En av undersökningens grundstenar är att fokusera på själva forskningsprojektet och den 

absoluta kopplingen mellan teori och empiri. Kopplingen mellan teori och empiri brukar 

användas som central benämning på inre, (logisk) validitet. Vikten av att de olika delarna i en 

undersökning samverkar kan inte nog belysas och som är så viktig för hur den yttre eller 



 8

(begreppsvaliditeten) som den även kallas ska kunna uppnås. Den yttre validiteten är 

beroende av undersökningen som helhet, eller hela forskningsprojektet inkluderat teorier och 

empirins totala förankring i en bredare kontext, (Svenning, 2003: kap 3). Det innebär att för 

att nå dit måste den inre validiteten, forskningsprojektet eller kopplingen mellan teori och 

empiri först uppnås. Har undersökningen genomfört steg 1, alltså kraven för inre validitet kan 

den möjliggöra steg 2, att uppnå yttre validitet och hög validitet på hela undersökningen. För 

den här undersökningen gäller det att använda rätt frågeställning och analysinstrument vid rätt 

tillfälle i analyserandet av det empiriska materialet och på så sätt försöka uppnå bästa möjliga 

analys och därmed validitet.  

 

Den yttre validiteten i motsats till den inre kan i många fall vara en diffus företeelse enligt 

Svenning, men om den här undersökningen är inom ramen för det undersökande perspektivet 

kan även den bli hög trots att jag inte finner det nödvändigt att genomföra en generalisering. 

Jag har antagit ett vidare perspektiv i min frågeställning vilken kan bli svår att övertyga med 

mot andra liknande studier, men också för att fördjupa min egen analys. Det betyder att jag i 

den metodologiska dispositionen inte har som mål att jämföra med andra studier eftersom de 

till stor del belyst problemet utifrån andra aspekter eller i komparativa metoder. Mitt mål är 

inte heller att utvidga teorins empiriska område utanför det som det avser att belysa, nämligen 

politiska aktörer förenade under statliga intressen, (Alvesson & Sköldberg, 1994:39,40).  

 

Reliabilitetsaspekten eller tillförlitligheten kan å andra sidan vid en kvalitativ studie bli 

svårare att uppnå eftersom både tolkning och analys kan skilja sig markant mellan olika 

forskare. Jag menar att om flera olika forskare skulle utgå från samma tema och 

frågeställningar skulle förmodligen undersökningen ändå tolkas på olika sätt. En kvalitativ 

studie består därför snarare av exemplifieringar än av generaliseringar, men det gör å andra 

sidan inte att jag ska negligera reliabiliteten, utan ändå sträva efter högsta möjliga precision, 

(Svenning, 2003:kap 3). 
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2.2 Material 
 

Det material som används i den här undersökningen är policydokument eller tal av ledande 

amerikanska politiska aktörer från Vita huset och det amerikanska utrikesdepartementets 

hemsidors arkiv. Materialet är publicerat mellan 1997 fram till våren 2007. Valet av material 

har gjorts med anledning av att de båda är statliga instanser, men framförallt för att det bör 

vara aktörer och ministrar i den sittande amerikanska regeringen som antas ha det största 

inflytandet på den amerikanska politiken. Vita husets och utrikesdepartementets Internet arkiv 

får därför utifrån min position betraktas som den närmaste primärkällan för den här 

undersökningen. 

 

I urvalsprocessen på det amerikanska utrikesdepartementet och vita husets hemsidors 

sökmotorer har jag i huvudsak använt mig av nyckelord som USA och Turkiet, samt mina 

fyra olika teman för att få fram relevant material. Vid genomgången av materialet har jag 

sedan endast fokuserat på vad amerikanska regeringens företrädare uttalat, eller diskuterat om 

Turkiet.  

 

2.3 Källkritik 
 

Avslutningsvis är den källkritiska aspekten något som bör ventileras och framförallt är 

relaterat till de olika typer av källmaterial som använts i den här studien. Med anledning av att 

empirin härstammar från primära källor som vita husets och det amerikanska 

utrikesdepartementets hemsidor på Internet bör jag kunna anta att en gemensam 

representation finns. Att jag har tillgång till flera källor bör vara en fördel för att jag på så sätt 

kan kontrollera en källa mot en annan samt styrka eventuellt liknande argument. Det bör även 

innebära att jag i analysen kan dra mer fördelaktigare slutsatser utifrån ett bredare kontextuellt 

sammanhang.  

Internetkällor får dock anses som problematiska. Det är mycket falsk information som läggs 

ut och sprids över webben något som i mitt fall blir högst aktuellt att se upp med är mina 

primära källor, alltså den amerikanska statens. Inte i den bemärkelsen att de aktuella sidorna 

inte är trovärdiga, eftersom de regelbundet uppdateras och kontrolleras av respektive 

myndighet, men om den information som publiceras och som jag analyserar förvisso antas 

vara en primärkälla från staten, men där sekundära källor återberättar det som mer ledande 
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och primära aktörer sagt. Det gäller då att vara uppmärksam på aktörens tolkning i fråga om 

det är hans egen eller de han företräder. Det är också där som jag flera gånger påpekat att 

separata analysverktyg kommer att vara aktiva 

 

Ur en annan källkritisk aspekt kan även tydliga tecken på partiskhet eller tendens knappast 

förbises eftersom studien utgår utifrån ett amerikanskt perspektiv. Det är inte heller målet med 

min analys. Hela konceptet grundas på den amerikanska synen mot Turkiet vilket gör att 

undersökningen blir vinklad utifrån en amerikansk synvinkel, (Svenning, 2003:kap 10. Att 

mina undersökande aktörer som den amerikanska staten är partiska när det gäller politiska 

beslut får betraktas som troligt. Jag använder två källor som förvisso inte är oberoende av 

varandra, amerikanska utrikesdepartementet och vita huset, men just vetskapen om att de båda 

har liknande intressen för USA och den amerikanska staten kan betyda att källorna är 

trovärdiga. Thurén menar själv att om källorna är beroende av varandra och delaktiga i det här 

fallet ett politiskt beslut kan det innebära att källan blir mer trovärdig.  

 

Thurén menar vidare att partiskhet och källor på två olika sidor kan vara svåra att analysera 

för att även den mest hatade källan kan tala sanning. I den här undersökningen råder det inget 

tvivel om att källorna är partiska, eftersom det är ett amerikanskt material som analyseras, 

men det får dock tolkas som trovärdigt då en gemensam statlig politik representerar båda 

instanser. När det gäller källkritik av George Bush och Vita Husets uttalande kan materialet 

samköras med utrikesdepartementets för en samstämmig analys. Det kan dock förekomma att 

politiska aktörer med mycket makt och som kan påverka beslut, i det här fallet president Bush 

kan drabbas av tendensiösa förhållanden där ordval byts ut eller överdrivs. Uttalanden som i 

hans ställning dock kan rättas till innan de publicerats i Internetarkiven. En annan typ av 

tendens är att materialet som återberättar det politiska aktörer sagt lämnar tendensiösa inslag. 

Det får dock anses som mindre aktuellt vi en källkritisk analys av det här materialet och som 

inte skulle framställa den amerikanska regeringen i bättre dager, dessutom granskas sidorna 

regelbundet, (Thurén, 2005 kap2-3). 
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3. Tidigare Forskning 

 

Forskningen inom internationella relationer mellan USA och Turkiet är till stor del förknippat 

med Turkiets geografiska placering. Många forskningsbidrag relaterar ofta till relationerna 

mellan länderna som en militär strategisk allians etablerad under USA: s kalla krig med 

Sovjetunionen. Sayari Sabri (2004) hör dock inte till den kategorin, hennes bidrag belyser de 

turk-amerikanska relationerna mellan 1990-2000 där hon undersöker såväl den externa som 

den interna policydebatten som länderna representerar. Det innebär mer konkret att den 

officiella policyn utåt sett i vissa fall varit av annat slag än den som eftersträvats på 

hemmaplan, framförallt i Turkiet. 

Sabri menar främst att policyförändringar i USA och Turkiet tillkommit med de nya  

geopolitiska förutsättningarna efter kalla krigets slut.  

 

USA och dess politiska maktbalans med Sovjetunionen, har med bakgrund av Turkiets 

geopolitiska läge genom åren varit en betydande faktor. Kalla kriget avlöstes också av de 

amerikanska ansträngningarna i konflikten med Irak. Första halvan av decenniet resulterade 

framförallt även i fortsättningen av amerikanskt militärt och ekonomiskt stöd till Turkiet, 

vilket sågs som en amerikansk ”goodwill” för det turkiska stödet i Irakkriget. De interna 

policyförändringar som skett under den här perioden enligt Sabri är att nygamla frågor som 

den Grekturkiska konflikten och frågor om mänskliga rättigheter, bland annat kurdfrågan 

nyanserats på ett annat sätt en tidigare. Det har framförallt varit tydligt under 

Clintonadministrationen och efter Gulfkriget. I takt med den amerikanska demilitariseringen 

inom området i slutet av 1990 talet minimerades även den ekonomiska kompensationen till 

Turkiet, från att tidigare ha varit den tredje största bidragstagare från USA efter Israel och 

Egypten.  

 

Sabri menar dock att relationen mellan USA och Turkiet varit goda under perioden, trots 

diverse skilda åsikter i Irakkonflikten. Under fredstid i slutet av 1990-talet har relationen 

länderna emellan övergått till att bli en mer strategisk allians för att bevara stabiliteten i 

området, dels genom ett ökat samarbete mellan Turkiet och USA: s andra allierade Israel, och 

dels för att bevaka problemen och de etniska konflikterna på Balkan. Hon avslutar med att en 

framtagen och föreslagen RAND studie ligger som mall för hur ett eventuellt fortsatt 

samarbete mellan USA och Turkiet kommer att se ut. Det första direktivet innebär att säkra 
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gemensamma intressen av energi från Persiska viken och det kapiska området, det andra 

innebär att motverka konstruktionen och utvecklingen av massförstörelsevapen.  

Det tredje att ingå en gemensam policy där båda länderna arbetar för Rysslands bibehållna 

utveckling och ökande förmåga att samarbeta med väst. Avslutningsvis föreslår studien att en 

integrering av Turkiet in i EU är en strategisk viktig del i samarbetet mellan USA, Turkiet och 

Europa som tillsammans med andra liknande intresseområden blir en utmaning för framtida 

relationer mellan länderna, (Sabri, 2004:Kap5). 

 

Andra bidrag som, (Johnsen, m fl, 1993) har analyserat Turkiets nya situation efter 

Sovjetunionens upplösning. De nämner även Balkankrigen och de områden där amerikanska 

trupper är närvarande, men belyser också konflikten mellan Armenien och Azerbadjan som en 

viktig faktor för hur Turkiets roll påverkas. Framförallt utgår författarna från den turkiska 

policyprocessen där de analyserar om Turkiet klarar av att efterleva den roll som Turkiet 

myntat att de vill ha. En roll i form av strategisk och central allierad till väst och USA. De 

menar att den turkiska rollen blivit karaktäriserad som ett land som behövs i Europa och som 

strävar efter att motverka den islamiska radikalismen, samt begränsa det Iranska inflytandet.  

Författarnas analys av den turkiska policyprocessen används sedan för att se hur det stämmer 

överens och är rimligt för hur en eventuell amerikansk policyprocess bör utvecklas mot 

Turkiet, (Blank, Pelletiere & Johnsen, 1993:1,6). 

 

En annan analys av relationerna mellan USA och Turkiet är också inriktad på den 

dubbelsidiga policyprocessen, men till skillnad från föregående bidrag lyfter det fram hur den 

amerikanska policyhanteringen har breddats. Henri J. Barkey, påpekar i, The United States 

and Turkey, (Allies in Need, 2003) att det under 1990 och början av 2000 talet skett en del 

förändringar, med en allt starkare intensifiering av etniska lobbyister och andra grupper som 

vill vara med och påverka de amerikanskturkiska relationerna. Det kan också vara 

problematiskt menar Barkey för USA att ta ställning till de turkiska policydirektiven från 

Ankara och vilka preferenser de bygger på.  Den här komplexa utvecklingen betyder även att 

alla inom den amerikanska regeringen och Washington inte alltid är överens i den interaktiva 

policyprocessen mellan länderna. Den avslutande diskussionen i hans analys baseras även på 

att Barkey med sitt bidrag vill ge vägledande direktiv för hur USA bör agera i den framtida 

policyprocessen på 2000-talet, (Barkey J. Henry, 2003).  
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Den tidigare forskningen på området består till stor del av jämförande analyser mellan USA 

och Turkiet vilka ofta är fokuserade på policyprocessen i dubbel bemärkelse, främst hur den 

amerikanska sammanfaller med den turkiska. Min avsikt är inte direkt att bygga vidare på 

något annat bidrag mer än att min del kan vara närliggande. Forskningen kring den 

amerikanska policyprocessen är visserligen inspirerande för min undersökning men där min 

analys endast fokuserar på den amerikanska intressepolitiken mot Turkiet. 

 

Min motivering till att min studie till stor del analyseras med hjälp av ett realistiskt perspektiv 

är att det är ett analysverktyg som kan antas vara relativt begränsat även utifrån en amerikansk 

syn på Turkiet. De flesta analyser utgår oftast utifrån jämförande perspektiv mellan USA och 

Turkiet. Det är något som även Mustafa Aydins resonemang belyser i, (Turkish- Americans 

Relations, Past, Present and the Future) att fram till 2004 har ingen tidigare studerat 

relationen i en jämförande analys mellan USA och Turkiet från ett realistiskt synsätt, (Aydin 

Mustafa, 2004: xvii).  

 

4. Teori  
 

Den teoretiska diskussionen i den här undersökningen kommer att grundas på Rational Choice 

och Realism. Det är två skolor som kännetecknas av många olika infallsvinklar, och alla kan 

inte beröras här. Jag kommer därför att börja med att belysa den allmänna definitionen av 

begreppen, för att sedan beröra några inriktningar, samt utveckla en del kritiska resonemang 

som de omfattas av. 

 

4.1 Rational Choice 
 

Rational Choice teoretiker kan kännetecknas av markanta skillnader, men det finns dock 

generella och utmärkande drag som förenar olika teoretiker, exempelvis hur rationella val bör 

göras, samt hur rationella aktörer agerar. Framförallt innebär den allmänna definitionen av 

individer som rationella aktörer, att de strävar efter egenintresse, eller det mest 

nyttomaximerade alternativet bland flera olika. En del som Kenneth Arrow menar att aktörer 

eller individer agerar och anses rationella när de följer eller väljer det alternativ som bäst 

stämmer överens med egna preferenser och mål. Det betyder inte nödvändigtvis som Arrow 

påpekar att individer bryr sig om hur andra aktörer agerar och vilka framgångar de har, så 



 14

länge de inte inskränker på aktörens egna mål och kolliderar i gemensamma intressen, Riker, 

1990 beskriver det annorlunda och menar att det inte alls behöver betyda en maximering 

utifrån ett specificerat mål utan nöjer sig med att en rationell aktör uppnår en del av sina 

intressen, (Green P. Donald & Shapiro Ian, 1994:15). 

 

Vad säger då det här? Antingen vill en rationell aktör genomföra alla sina preferenser genom 

ett specifikt mål eller andra sidan få igenom något av sina önskemål. Frågan är om inte båda 

kan kategoriseras som specifika mål fast på olika sätt? Definitionen är inte glasklar. Hur som 

helst, Shapiro & Green menar att en gemensam nämnare bland Rational Choice teoretiker är 

att det finns ett behov av ett hierarkiskt schema där rationella alternativ rangordnas efter 

aktörens egna preferenser. Det betyder mer konkret att de olika alternativen interagerar med 

varandra och att en aktör kan göra förutsägelser för vad som händer vid olika alternativa val. 

 

Det betyder inte att man med säkerhet kan förutsäga resultatet, däremot kan man göra en 

rationell bedömning att det är det mest troliga utslaget av olika valda alternativa ingångar. Ett 

sådant val eller bedömning är något som kan relateras till ett politiskt beslutsfattande där olika 

politiska alternativ övervägs och riskbedömningar måste göras utifrån olika vägval. För att 

förstå hur politiska aktörer agerar, och kanske främst inse hur kollektiva beslut fattas måste 

man även utgå från att individer agerar tillsammans i syfte att uppnå ett gemensamt mål, 

(Shapiro Ian & Green P. Donald, 1994:14-17). 

 

I den påföljande diskussionen kommer jag att fokusera på mer konkreta Rational Choice 

modeller utifrån Steve Yetivs analys av Internationella relationer i boken Explaining Foreign 

Policy U.S Decision – Making & the Persian Gulf War. 

Steve Yetiv belyser fem olika teoretiska perspektiv, vilka han kategoriserar som nödvändiga 

för att förklara varför USA valde krig före fred med Irak 1991. Yetiv lägger upp sin teoretiska 

argumentation utifrån en integrerad angreppspunkt bestående av fem olika perspektiv. Alla 

fem är förklarande modeller baserade på Rational Choice för hur aktörer strävar efter 

rationella mål. Yetiv klassificerar aktörer som rationella i den bemärkelsen att de är förenade 

under gemensamma statliga intressen. 

Den första är RAM- Rational Actor Model, den andra är Grupptänkande, den tredje är det 

Kognitiva, den fjärde det Inrikespolitiska, och det sista är Regeringsperspektivet.  
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Yetiv gör dock en distinktion mellan de fem olika perspektiven, där RAM modellen används 

som huvudmodell och mer för att belysa stater som enhetliga aktörer i internationella 

relationer. De andra perspektiven använder Yetiv som stöd till RAM för att kunna utreda mer 

bakomliggande faktorer. Det gör han för att kunna skilja mellan olika aktörer på olika 

nationella nivåer och för att kunna förklara på vilka grunder eller efter vilka preferenser de 

agerar. Mer konkret innebär det att en distinktion måste göras mellan statliga aktörer, 

exempelvis regeringars gemensamma agerande, eller enskilda i form av ministrar eller 

presidenten, som med stark beslutanderätt kan agera på egen hand, (Yetiv 2004:6,7). Utifrån 

Steve Yetivs teoretiska resonemang har jag valt att fokusera på tre av hans modeller, Rational 

Actor Model , det kognitiva samt det inrikespolitiska perspektivet. Modeller som i den här 

undersökningen kan vara till analytisk hjälp för att se vilka nationella intressen USA har i 

Turkiet. Följande del kommer fortsättningsvis att utveckla begreppen lite närmare. 

 

4.2 RAM –Rational Actor Model 

 
Det första perspektivet är RAM som traditionellt sett innehåller en beslutsteoretisk del, men 

där Thomas Hammond och Jonathan Bendor betonar att RAM inte är komplett om inte en 

spelteoretisk del ingår. Om vi börjar med den beslutsteoretiska delen används den i syfte att 

studera olika fall inom den statliga ramen där aktörer agerar och tar beslut som enhetliga 

rationella aktörer. Detta betyder mer explicit att aktörers strategiska mål ska ses utifrån staters 

egna intressen, men det utmärkande för Yetivs definition av RAM är att den agerar i en 

bredare strategisk kontext. RAM upplyser hur beslut fattas men också delvis förklarar hur och 

varför stater agerar som de gör, men RAM bygger även på att flera alternativ tas med i 

beräkningen när stater ska fatta sina beslut och uppnå sina mål. Det kräver därför att ett 

övervägande måste göras utifrån varje fastställt alternativ. Både fördelar och nackdelar måste 

utvärderas utifrån staters nationella intressen och mål, men det centrala bygger ändå på att 

aktörer är rationella i den bemärkelsen att de strävar efter det mest nyttomaximerade 

alternativet. Aktörer är även tvungna att strategiskt agera för att följa förändringsprocesser 

oavsett hur andra aktörer agerar i syfte att välja det rätta alternativet.  

Den spelteoretiska är i motsats till den beslutsteoretiska mer beroende av andra aktörer och 

hur de agerar. Genom strategisk interaktion försöker aktörer ligga steget före och förutsäga 

den andre aktörens drag och genom kalkylering och värdering av det negativa värdet eller 

utslaget välja det alternativ som är minst skadligt för att nyttomaximera sitt eget alternativ. 
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Det innebär att aktörers preferenser endast kan relateras till hur de rangordnar det eventuella 

utslaget av en sådan interaktion. Ett spelteoretiskt rangordningssystem förutsätter att om A går 

före B, och B före C, ska även A vara för C. En sådan rangordning görs i syfte att välja det 

bästa före det sämsta alternativet. Den som kalkylerar noga och bäst förutsäger olika val och 

eventuella utslag i en sådan interaktion som leder till egen nyttomaximering kan klassas som 

en rationell aktör. Det centrala kravet för RAM som modell menar Yetiv är att kunna utreda 

vilka hot som stater uppskattar som farliga mot egna nationella intressen. RAM kan andra 

sidan inte förutsäga hur olika enskilda aktörer agerar och på vilket sätt deras beslut tas, 

framförallt inom situationer där inga rationella överväganden i form av för och nackdelar 

utgjort grunden, (Yetiv, 2004:31-33). Yetiv betonar att sådant beslutsfattande istället kan 

uppfattas som mer irrationellt vilket bättre kan förklaras av den följande modellen. 

 

4.3 Det kognitiva perspektivet 
 

Det kognitiva perspektivet utgår även det från ett rationellt aktörsperspektiv, men mer 

relaterat till aktörer med stark beslutande rätt. Yetiv menar att den här modellen är mer 

användbar för att analysera olika personers beslut i olika typer av situationer och på vilket sätt 

och vilka grunder deras individuella beslut fattas. Beslutsfattare är överskattade i sin förmåga 

att kunna hantera olika förhållanden och kan drabbas av tidspress och osäkerhet men även 

behöva ta ställning till orealistisk information. Individuella beslutsfattare kan i ett sådant 

tillstånd i många fall även betraktas som irrationella eftersom besluten inte vägts samman av 

vad som är fördelaktigt eller inte. Yetiv menar att de befinner sig i ett medvetet eller 

omedvetet tillstånd när de agerar mer efter egna behagliga omständigheter och förenklar 

verkligheten. Mer konkret kan det innebära att en individuell aktör säger eller beslutar något 

för att inte verka svag eller å andra sidan inte uppfattas som obekväm bland andra deltagande 

aktörer. De lider inte bara av en begränsad uppskattningsförmåga av omkringliggande 

omständigheter utan kan även riskera att deras individuella förmåga att fatta beslut inte blir 

oberoende av sina egna preferenser, Yetiv (2004:59). 
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4.4 Det inrikespolitiska perspektivet  
 

Det inrikespolitiska perspektivet består enligt Yetiv av fyra centrala punkter för hur vi kan 

förstå hur regeringar agerar. För det första som utgår utifrån två mål förklarar det hur 

beslutsfattare försöker uppnå inrikespolitiska mål. Det finns flera olika sätt och valmöjligheter 

för hur aktörer kan förstärka bilden av hur inrikespolitiska problem kan hanteras och de kan 

omfattas av institutionella, partipolitiska eller militäriska fördelaktiga alternativ. När valet är 

gjort är nästa steg att marknadsföra det alternativet som den enda lösningen, i ett militärt 

alternativ kan exempelvis ett krig då vara den enda möjligheten.  

 

För det andra understryker det meningen och det politiska syftet för hur regeringar agerar, 

mer konkret genom att den styrande regeringseliten konstruerar en politisk verklighet i form 

av en utomstående fiende i syfte att ena nationen och undvika politiska konflikter. För det 

tredje upplyser det om potentialen för det oövervägda alternativet på någon punkt inom 

beslutsprocessen som betyder att vissa alternativ undviks eller inte tas upp i beräkning för att 

en ledare stöder ett visst alternativ, det kan bero på synen på hans ledarskap om andra vill 

opponera sig och presentera andra alternativ. Det kan också leda till skapandet av en aktions 

och reaktions konstruktion som polariserar atmosfären och samarbetet mellan olika nationer 

vilket kan leda till fiendens ovilja att lösa konflikter på en fredlig väg. För det fjärde 

framhåller det hur tidigare beslut och ageranden är influerande på hur framtida beslut fattats, ( 

Yetiv2004: 83).  

 

4.5 Kritik mot Rational Choice 
 

Kritiken inom statsvetenskapen mot Rational Choice kännetecknas bland många av att den 

anses ha brister och ett svagt empiriskt register, Green & Shapiro kan kategoriseras under en 

sådan kritisk inriktning. Det ska dock poängteras att deras kritik främst riktar sig mot tidigare 

Rational Choice teoretiker eller där strukturella brister inom teorin funnits. De menar att 

Rational Choice teoretiker ofta brister i sin analys av politiska fall och ofta spänner den 

kontextuella bågen för brett universeellt sett. Kontentan blir en alltför vid definition av det 

empiriska materialet vilket kan leda till att värdefull information utesluts. Konkret innebär det 

här att många variabler eller preferenser blir svårhanterliga att mäta eftersom Rational Choice 

inte kräver att individuella preferenser är baserade på eget intresse.  
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Vad betyder då det här? Shapiro & Green menar främst att om det inte går att avgöra att ett 

antagande görs utifrån ett egenintresse, så förlorar hela den empiriska analysen i styrka och 

blir otydlig. Teorins applicering och test av empirin blir begränsad men kan bli mer trovärdig 

om en strukturering av preferenser görs, vilket också Yetiv (2004) poängterar i sin analys, 

varför han använder sig av kompletterande analytiska modeller till RAM. Andra som Hugh 

Ward (1996) påpekar att istället för att göra modifieringar eller förlängningar av redan 

befintliga rationella modeller som Green & Shapiro, bör man istället söka bättre förklaringar 

genom en interaktiv balans i sin empiriska analys av aktörers preferenser. Det kan exempelvis 

utföras genom att applicera både rationella och altruistiska modeller sida vid sida för att få en 

mer trovärdig analys. Avslutningsvis menar Ward, bör en sådan rationell analys inte heller 

vara främmande för eventuellt nya alternativ som kan dyka upp under resans gång, (Ward 

Hugh, Theories and Methods in Political Science 2002:82-3). 

 

4.6 Realism 
 

Realism är ett begrepp som bland sina utövare realister mest är förankrat i studiet av 

internationella relationer. Det går bland alla inriktningar och forskare av internationella 

relationer inte att göra en allmän definition och generalisering av begreppet, men det kan ses 

som en realistisk bild av internationell politik med fyra huvuddrag kan enligt Viotti & Kauppi 

ses som mer eller mindre statuerande och utmärkande för alla discipliner. Det första är att 

studier av internationella relationer i ett realistiskt perspektiv belyser stater som den primära 

och viktigaste aktören utifrån deras interaktioner med varandra.  

 

För det andra betyder det att definitionen av statliga aktörer kännetecknas av en gemensam 

nämnare, trots politiska aktörers eventuella olikheter och åsikter kan de kategoriseras in och 

styras upp under statens och regeringens riktlinjer. Det kan vara olika aktörer i form av lägre 

och högre politisk rang inom olika myndigheter eller ledande individuella politiker. Realister 

menar att graden av olikheter kan skilja sig markant men att de givna regler och 

policydokument som finns utformade korrigerar och reglerar, i annat fall kan statliga aktörer 

själva styra upp sina utbrytare på rätt väg. 

 

Ett tredje antagande är baserat på de två första och består av att staten anses vara en rationell 

aktör. Det innebär att staters internationella politiska beslutsfattande är en omfattande process. 
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Ett politiskt ställningstagande ska ses utifrån ett objektivt perspektiv där olika alternativ och 

möjligheter utvärderas. Syftet är att aktörer bör välja det mest fördelaktiga och 

nyttomaximerade alternativet eller det som gör minst skada för det egna statliga intresset. Den 

inställningen är dock enligt realisterna förenad med vissa problematiska antaganden, 

framförallt eftersom olika sammanvägda alternativ är baserade på olika tolkningar. Det kan 

innebära att mänskliga misstag uppstår i form av individuella missuppfattningar och även 

omfatta bristande information, men som Viotti och Kauppi påpekar ska det vara integrerat i 

det sammanvägda beslutsfattandet.  

 

Det fjärde antagandet leder till att realister fokuserar på statliga relationer ur ett 

maktperspektiv, där målet är att balansera eller undvika en konfliktsituation. Det synsättet 

grundas på att den egna nationella säkerheten anses som det mest primära, och därför ofta är 

relaterat till att militär och strategisk säkerhetspolitik är av större intresse än ekonomi och 

socialpolitik. Det första realistiska bidraget i det antagandet anses bland många vara fadern 

eller realismens grundare, Thucydides (471-400 F. K.). Thucydides, en ledande general i 

antika grekland som efter att blivit förvisad i exil studerade konflikten i det Peloponnesiska 

kriget mellan Aten och Sparta. Thucydides syfte var inte att beskriva kriget utan snarare 

belysa och göra antaganden om varför konflikten bröt ut.  

 

Hans teori var att konflikten skapades pga. rädsla och att maktbalansen skiftade i utseende. 

Thycidides analys grundades främst på den ökade militära kapprustningen, men också hur 

båda sidor ville stärka sin makt genom etablerandet av nya allianser med andra stater, Viotti 

& Kauppi, (1999: 52-55). Andra som Machiavelli analyserade liknade företeelser som 

Thycidides men efter mer verklighetsbaserade perspektiv som historiska företeelser. 

Machiavelli utgick i likhet med Thycidides ses utifrån ett maktperspektiv, där det primära 

målet var att skydda den egna säkerheten genom upprätthållandet av en egen suveränitet. 

Hans verk (Fursten) skapades som en manual för makthavare i hur man bäst skapar, behåller, 

samt utökar makten. Det som anses som kontroversiellt i hans teser bland många kritiker är att 

en ledande makthavare kunde uppfatta uppdraget på ett gott sätt eller missbruka makten men 

ändå hävda att det var för att garantera säkerheten. Machiavelli menade dock att ett sådant 

beteende skulle leda till en folklig opinion mot makthavaren och förordade därför en 

maktbalans, (Machiavelli, 2002:kap,5,10,14-15).  

Den ovan nämnda diskussionen menar Viotti & Kauppi inte heller ska utgöra den aktuella 

verkligheten av stater i världspolitiken utan mer är ett realistiskt antagande av densamma samt 
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ett teoretiskt test av hur det förhåller sig i verkligheten. Realismens bidrag är främst menar de, 

att den skapar insyn i internationella relationer utifrån en generell bild eller hypotes vilken 

sedan kan appliceras på verkliga förhållanden. Organisationer eller multinationella 

förgreningar menar de är undantagna, men även andra som exempelvis NATO ska inte heller 

kategoriseras in under en förenad statlig aktör. En sådan aktör är baserad på många olika 

autonoma och självständiga stater vilka därför hamnar utanför realisternas intressesfär. (Viotti 

& Kauppi 1999:55-57). 

 

Jack Donnelly betonar också i paritet med Viotti och Kauppi att Realism är ett brett begrepp, 

men klassificerar det inom internationella relationer som politisk Realism. Det är framförallt 

ett sätt att försöka se hur stater interagerar politiskt för att stärka makten samt gynna egna 

nationella intressen. Donnelly belyser framförallt två faktorer som påverkar politiken inom 

internationella relationer. Den första utgår från mänsklig egoism och den andra utifrån 

avsaknaden av en internationell regering, (anarki). 

Sambandet mellan anarki och egoism samt resultatet av maktpolitik utgör kärnan eller 

realism. Egoism inom stater är oftast uppbyggd och kontrollerad genom en hierarkisk 

strukturerad politik, och betonar risken med anarkistiska förhållanden vilket kan leda till en 

negativ bild av mänsklighetens natur, (Donnelly Jack 2000:30). 

 

Utifrån Donnellys indelning anses Thomas Hobbes klassiska realism och Kenneth Waltz 

strukturella realism som mest relevant i den här diskussionen. 

Hobbes klassiska realism är kanske den teori som sätter mest jämvikt mellan den mänskliga 

naturen och den internationella anarkin. För att analysera det närmare är det relevant att se hur 

Hobbes kan bidra till internationell politisk teoretisering.  

 

Hobbes modell Logic of interaction är en modell baserad på starka krafter som utgör en tävlan 

i interagerandet av makt och strävan efter det ultimata erkännandet. Hobbes utgår från 

politiska förhållanden och ett patriarkalt naturtillstånd där han betonar tre centrala faktorer 1. 

Män är jämlika, vilket betyder att även den svagaste kan slå ut den andra. 2 De interagerar i 

ett anarkistiskt tillstånd. 3. De drivs av inbördes konkurrens, olikheter och ära där känslan 

består av att alla är lika bra som den andre och syftar till att vinna mark genom att invadera 

den andre och i andra hand att trygga säkerheten. 

Det sista steget är att skapa ett rykte, där målet inte är att starta konflikt utan att bygga upp ett 

ömsesidigt försvar för det egna intresset mellan dessa aktörer. Syftet utgår från att minimera 
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risken för konflikt eftersom ett sådant steg kan leda till att den egna säkerheten äventyras. 

Frånvaron av en regering i ett anarkiskt tillstånd ökar risken för att krig och konflikt utbryter 

när alla befinner sig i krig med varandra, eller som Hobbes beskriver det: Livet är ensamt, 

torftigt, rått och kort, men för att undvika ett sådant tillstånd är alla aktörer beroende av att 

skapa en jämlik balans. 

 

Donelly ställer sig dock kritiskt till den ”Hobbianska” logiken och påpekar att ett jämlikt 

förhållande inte går att generalisera i alla internationella relationer utan endast är applicerbart 

på lika starka stater, (Donnelly:32,34)  

 

4.7 Strukturrealism 

 
Strukturrealismen i paritet med den klassiska realismen bygger på att stater är i krig, men 

fokuserar på internationell anarki, som bäst kan förklaras genom internationella strukturer. 

Strukturer bygger i den här bemärkelsen på som (Doyle 1997) påpekar efter att stater strävar 

att med högsta konkurrens välja strukturella förgreningar som strategiska alternativ för 

framgång. Det betyder att en framgång och strukturell konkurrens inte kan genomföras om 

stater lider av moraliska eller komplexa politiska hinder på vägen, (Doyle 1997:70) 

 

En känd förespråkare för strukturell realism är Kenneth Waltz. Han menar att den 

”Hobbianska” traditionen i paritet med Donnelly inte är tillräckligt i analysen av ojämlika 

stater utan mer är uppbyggt mellan stora politiska makter.  

Den stora skillnaden mellan ett politisk anarkistiskt och strukturalistiskt tillstånd är att anarkin 

inte består av några regler vilket innebär att man får klara sig bäst man vill. Konflikter kan 

pågå hur länge som helst då det inte finns några reglerade ramar i relationerna mellan aktörer 

vilket innebär att sökandet efter ära och glorifiering leder till fortsatt oenighet. Det strukturella 

är mer fråga om tillhörigheten och relationer samt underordning inom en enhet.  

 

Målet för den strukturrealistiska teorin är enligt Waltz att den försöker att väga samman varje 

utmärkande drag inom stater bortsett från deras kapacitet. Det centrala är att stater måste 

sträva efter att behålla sin position i systemet men också att det måste leda till strävan efter att 

skapa egna fördelar och välfärd. Målet är också att stater vill etablera fredliga relationer med 

andra men inte på bekostnad och genom inskränkning av staters egna autonoma förhållanden, 



 22

som suveränitet och självständighet. Waltz påpekar att en internationell struktur som 

uppkommer genom staters interagerande leder till en avhållsamhet från stater att utföra vissa 

aktioner, detta förhållande behöver inte bara vara anarkiskt bland styrkemässigt likasinnade 

utan också en hierarkisk struktur som förklarar förhållandet mellan större och mindre stater.  

 

I en jämförelse mellan anarki och hierarkisk strukturalism kan ”balans” eller ”bandwagoning” 

stå som grund där det senare är ett uttryck för ett tillstånd där politiska aktörer kan stödja 

andra utan att direkt förlora på det i form av att inträda i en underordnad roll. På det sättet 

garanteras den egna säkerheten om det går bra och drabbas inte lika kraftigt vid en eventuell 

motgång. Waltz menar i sin kritik av det anarkistiskt ”Hobbianska” tillståndet att en liknande 

situation och ett stöd till en annan aktör kan bli förödande eftersom det inte finns några givna 

strukturella samband.  

 

Det handlar framförallt för mindre eller underordnade stater att hoppas att de satsat på det 

vinnande konceptet. Den internationella politiken blir istället en fråga om balanspolitik i en 

hierarkisk ordning mellan större och mindre stater. Istället för att ta sådana risker som innebär 

att större stater äventyrar sina nationella intressen och mål bygger man upp en form av 

relation som bygger på skapandet och upprätthållandet av allianser bestående av informella 

och formella överenskommelser. Randal Schweller menar till skillnad från Waltz att detta är 

en metod för båda parter att säkerställa sina egna intressen, och tillsammans skapa en 

balanspolitik som utgör grunden för att hantera en gemensam rädsla för en annan 

revolutionerande politisk aktör. Schweller drar en parallell med den bipolära relationen 

mellan USA och Sovjetunionen under kalla kriget, där rädslan grundades på hur den andra 

aktören skulle agera, (Donnelly:39). 

 

Frågan är då om en sådant teoretiskt resonemang är användbart i ett dagsaktuellt realistiskt 

perspektiv? Jag menar att idag finns det inte officiellt sett två supermakter efter 

Sovjetunionens upplösning, däremot är den nya definitionen av supermakt idag i mina ögon 

etablerat efter den 11 Sep 2001. Det nya hotet bestående av terrorism och fundamentalistiska 

inriktningar är den nya utmanaren till västvärlden och framförallt amerikansk hegemoni idag. 

Om föregående diskuterat och utvärderat olika realistiska och rationella teoretiska begrepp 

kommer följande del mer fokusera på en del av deras kritiska motståndare. 

 

4.8 Kritik mot Realismen 
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Den allmänna bilden av världen som realister personifierar har granskats kritiskt av andra 

inriktningar, bland annat Idealismen. Idealister bygger sin bild och världsuppfattning på 

utopier där världen föreställs efter olika ideal, den inriktningen kunde fördelaktigt inspirera 

med något nytt i kontrast till realister. Idealisternas utopier bygger också på icke praktiserade 

scheman vilket enligt realister inte kan utgöra en trovärdig grund för den aktuella 

världsbilden. Realismen har enligt Viotti & Kauppi en fundamental styrka eftersom den varit 

förankrad i den statliga sfären under en längre tid.  

 

Många akademikers realistiska synsätt är i paritet med ledande beslutsfattare eftersom många 

av dem är uttalade realister, som bland annat Henry A Kissinger och Zbigniew Brzezinski. 

Kritiker menar att en sådan etablering utgör en fara för den politiska utvecklingen, och kan 

leda till att realistiska antaganden och analyser bidrar till ökade konfliktsituationer. Ledande 

politiker är för beroende av politisk expertis vilket kan leda till bristande information eller 

feltolkningar. Realismen anses även för centrerad efter statliga intressen vilket gör att den 

förlorar sin förmåga att ta ställning till helheten inom internationella relationer. Det 

grundläggande motivet till den kritiska inställningen är främst relaterat till uteslutandet av 

internationella organisationer och multinationella förgreningar. Många kritiker anser att de har 

en större vitalare roll inom internationella relationer än vad många realister vill framhålla. 

Viotti & Kauppi poängterar dock att kritikerna inte har det lätt eftersom Realismen är ett så 

etablerat begrepp. Det är framförallt inte ett utopiskt filosofiskt begrepp som exempelvis 

Idealismen utan grundar sig på de facto att världsbilden är som den är. 

 

Tidigare ansågs Realismen som teori ovetenskaplig och inte bevisad eftersom hypoteser inte 

var testade. I takt med den historiska verkligheten i studiet av krig, konflikt och fred har 

begreppets olika inriktningar skapat en tillförlitlighet bland många skolor. En andra aspekt av 

problemet för kritiker är att begreppet stöds av många regeringar, inte bara i västvärlden utan 

även inom tredje världen där det används som ett analytiskt hjälpmedel för att förstå eller 

förutsäga konflikter, (Viotti & Kauppi 1999:82-87). 



 24

4.9 Kritik mot strukturrealism 

 

Donnellys kritik mot strukturrealismen är baserat på Waltz teoretiska antagande om att 

staters motiv i den internationella politiken är för vid och motsägelsefullt. Den kritiken 

bygger i motsats till Waltz på att det går att teoretisera utifrån att stater kan ha flera olika 

motiv och intressen. Teorin kan inte därför förutsäga eller fullständigt förklara olika 

fenomen. Om den ska bli mer användbar krävs det ett antagande utifrån ett speciellt fall, 

eller ett enda förutbestämt underbyggt antagande. Det krävs också att det råder fullständig 

konsensus inom en enhet eller en statlig aktör, det vill säga alla statliga myndigheter har ett 

gemensamt enskilt motiv med tydliga riktlinjer. Det är det enda sättet menar Donnelly för 

att teorin ska bli verkligt starkt strukturerad och mer realistiskt användbar. Om stater är 

enhetliga aktörer med viljan att överleva, och om det är det enda motivet, behöver man väl 

inte oroa sig för andra aggressiva aktörer? 

 

Donnelly menar att Walts resonemang tillåter att vissa aktörer vilka inte har överleva som 

högsta prioritet, utan mer är baserade på andra intressen kan välja att avstå från en 

balanspolitisk ordning som Waltz argumenterat för. Hur ska då statliga aktörer som endast 

strävar efter att vilja överleva kunna förutsäga andra aktörers intentioner eller kunna 

värdera risken att bli exploaterade?  Strukturrealismen brister därför även i sin 

bedömningsförmåga av hur en extern hotbild kan se ut och att den inte har någon referens 

eller helt enkelt är baserad på ett alltför vagt resonemang för att en sådan bedömning ska 

kunna genomföras Waltz är medveten om sin vida definition av teorin och medger även 

bristerna i sitt resonemang, men påpekar samtidigt att teorin är beskrivande och förstående 

för hur stater agerar. Waltz betonar också att det går att förutsäga olika staters motiv genom 

att studera vilken press och tryck som de utsätts för. Det krävs inte bara ett väl underbyggt 

antagande men också en tydlig kännedom om staters interna strukturer. (Donnelly:40-2).  

 

Det betyder inte som Donnelly påpekar att den realistiska skolan är helt förkastlig som 

många antirealister vill göra gällande, däremot att valet av teoretisk utgångspunkt är 

beroende av vilket intresse man utgår ifrån, samt vilken typ av inriktning man väljer i en 

undersökning. Donnelly medger dock att Waltz till skillnad från många andra realister 

använder sig av väl underbyggda antaganden, men styrker även sin kritiska syn på 

Realismen och vad det betyder för forskningen inom Internationella relationer genom 
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Waltz Statuerande exempel, att Realism säger lite av varje om stora och viktiga saker, 

(Donnelly:53). 

 

5. Empiri och analys 
 

Den fortsatta delen på den här resan kommer nu inrikta sig på det empiriska materialet. 

En resa från 1997 fram till våren 2007 som belyses utifrån fyra olika tematiseringar där varje 

del kommer att analyseras separat. Den första belyser den amerikanska synen på den 

ekonomiska och energipolitiska utvecklingen i Turkiet. Den andra delen behandlar USA: s 

syn på de mänskliga rättigheterna i Turkiet, tredje den säkerhetsstrategiska utvecklingen. 

Avslutningsvis fokuserar det fjärde och sista temat på USA:s syn på Turkiets 

relationsproblem med antagonisten Grekland när det gäller cypernfrågan, samt Turkiets 

eventuella framtida EU inträde. 
 

5.1 USA: s syn på Turkiets ekonomiska och energipolitiska utveckling 

 
Under flera tillfällen 1997, först i februari och senare i december redogjorde Alan P. Larson, 

ansvarig för den amerikanska utrikeshandeln inför det turk- amerikanska rådet, ramarna för 

det ekonomiska samarbetet mellan USA och Turkiet. Larson betonade behovet av att bygga 

vidare på den ekonomiska reform som bygger på en redan etablerad och traditionell 

säkerhetsarena mellan USA och Turkiet i NATO. Enligt USA var tiden inne för att inleda ett 

djupare samarbete med Turkiet på det ekonomiska området, för där ansåg USA att det fanns 

stora utvecklingsmöjligheter.  

 

USA var visserligen 1997 fortfarande en stor ekonomisk bidragsgivare till Turkiet, men den 

amerikanska regeringen hävdade att det var dags för nya lösningar och att det fanns andra 

bättre alternativ för att stärka den turkiska ekonomin och för att demokratisera landet. Den 

amerikanska regeringen redovisade därför ett förslag som den amerikanska regeringen 

hoppades skulle leda till en friare och öppnare turkisk ekonomisk marknad. USA menade att 

det enda sättet att få fart på den turkiska ekonomin var med hjälp av ökad konkurrens, den 

turkiska regeringens steg mot en privatisering var därför välkommen för att den turkiska 

ekonomin skulle kunna utvecklas i framtiden. USA påpekade också att amerikanska och 

turkiska företag med en privatiserad marknad tillsammans stod inför stora utmaningar.  
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I stället för en amerikansk direktinvestering i den turkiska marknaden menade Alan Larson att 

amerikanska och internationella företag skulle ta ett större ansvar i sina kontakter med den 

turkiska marknaden. Att USA inte ville direktinvestera i den turkiska marknaden berodde på 

att den amerikanska regeringen ansåg att den ekonomiska marknaden utvecklas bäst med fri 

och rörlig konkurrens. USA kunde däremot fungera som en balanserande eller rådgivande 

aktör mellan olika företag för att skapa bättre förutsättningar för eventuella 

företagsinvesteringar.  

 

USA:s förhoppning var också att det amerikansk-turkiska rådet i framtiden skulle underlätta 

handelsförbindelserna och fungera som en förbindande länk mellan länderna. I första hand i 

form av skattelättnader främst genom att förhandla fram skatt och tullfria avtal vilket var ett 

sätt att minimera de ekonomiska barriärerna mellan USA och Turkiet.  

USA menade att, om den turkiska ekonomin ska kunna utvecklas i den riktningen är det 

viktigt att turkiska och amerikanska, men även andra internationella företag interagerar med 

en ömsesidig respekt för varandra. Det betyder att företag tillsammans sätter upp realistiska 

mål som är i paritet med Turkiets ekonomiska utveckling. 

 

Den ekonomiska reformen var enligt USA ett steg på vägen för den turkiska regeringens 

strategi för att trygga landets säkerhet. NATO: s roll var en annan viktig del i den processen. 

Mer konkret innebar det att de ekonomiska förbättringar som föreslogs skulle interagera med 

säkerhetspolitiken. NATO: s militära stöd till Turkiet menade USA borde vara till hjälp för att 

underlätta den ekonomiska utvecklingen och samtidigt avlasta den turkiska 

säkerhetspolitiken. På det sättet kunde Turkiet agera mer oberoende och bara fokusera på 

landets ekonomiska utveckling. USA var också beredda på att stödja en djupare integrering av 

den turkiska ekonomin med den internationella finansiella marknaden. Det var ett steg som 

enligt USA kunde öka båda ländernas handelstrafik och öka den ekonomiska utvecklingen 

ytterligare. Den amerikanska utrikeshandeln med Turkiet var exempelvis under den här 

tidpunkten redan rätt hög, där den amerikanska exporten till Turkiet omfattade ca 10 %.  

 

I takt med den amerikanska regeringens ansträngningar att arbeta fram en mer 

konkurrenskraftig turkisk marknad såg ledande amerikanska banker som 

U.S Eximbank, Export – import Bank och OPIC, Overseas Private Investment Corporation 

nya möjligheter till utökade investeringar i Turkiet.  
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Larson menade å andra sidan att USA som ett starkt importland oftare borde uppmuntra till 

turkiska investeringar på amerikansk mark, men även förorda förslag till ekonomiska 

förbättringar mellan Turkiet och EU. USA hade dock redan argumenterat för ett förslag om en 

etablering av bättre handelsförbindelser genom införandet av en tullunion mellan Turkiet och 

EU, (Amerikanska utrikesdepartementet, 1997g). Diskussionen utvecklades under 1997 av 

Larson och amerikanska skatteverkets representant för internationella affärer Mark Medish på 

det årliga mötet i (JEC), US Joint Economic Commission. Energiutvecklingen och jordbruket 

var enligt USA andra faktorer som kunde bidra till ökade investeringar i Turkiet, samt stärka 

det ekonomiska samarbetet, (Amerikanska utrikesdepartementet, 1997d).  

 

Den turkiska regeringens reformpolitik och privatiseringen av den turkiska ekonomin togs 

emot positivt både av amerikanske presidenten Bill Clinton och av utrikesministern 

Madeleine K. Albright.  Vid deras besök i Ankara den 16 november 1999 menade Albright att 

den turkiske premiärministern Bulent Ecevits fortsatta politiska och ekonomiska reformarbete 

stöddes av den amerikanska regeringen. Reformerna menade Albright var betydande för nya 

företagsinvesteringar, men det innebar att Turkiet nu också var moget för att interagera med 

amerikanska företagsaktörer. Framförallt betonade Albright utvecklingen som viktig för 

framtida gemensamma projekt där, ”våra länder är samarbetspartners både i goda och dåliga 

tider”. Ett stabilare Turkiet kunde även bidra till att stärka säkerheten i hela närregionen, 

(Amerikanska utrikesdepartementet, 1999a). 

 

Den 22 Mars 2000 togs ett amerikansk-turkiskt beslut om en förnyelse av det gamla Open 

Skies avtalet från 1990. Det nya avtalet innebar färre restriktioner att USA och Turkiet införde 

en liberalare flygtrafik, där syftet var att öka samarbetet mellan amerikanska och turkiska 

flygbolag. USA menade att en liberalare flygpolitik borde öka möjligheterna för ett fortsatt 

bilateralt samarbete med Turkiet och den amerikanska förhoppningen var att det skulle leda 

till ökad turism och ett närmare kulturellt samarbete, (Amerikanska utrikesdepartementet, 

2000a).  

 

USA fortsatte också intressera sig för den ekonomiska utvecklingen under de första åren på 

2000-talet, men den ekonomiska politiken hade inte samma karaktär som innan terrorattacken 

mot USA den 11 september 2001. Den amerikanska synen på den ekonomiska politiken mot 

Turkiet gick mer mot en säkerhetsstrategisk karaktär, därför skapades återigen nya bilaterala 

dialoger under ledning av Alan Larson 2002. Genom införandet av den första ekonomiska 
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samarbetskommissionen EPC, Economic Partnership Commission ville USA nu utöka 

samarbetet efter ramarna som tidigare diskuterats på JEC. Framförallt för att fortsätta 

utvecklingen mot ökade företagsinvesteringar på den turkiska marknaden.  

 

Den amerikanske utrikesministern Colin Powell betonade betydelsen av att ett sådant 

bilateralt samarbete kunde fortsätta när han träffade sin turkiske dito Cem 2001. Den 

amerikanska regeringen hade också i förhandlingar med IMF, International Monetary Fund 

menade Powell fått till ett bättre och förmånligare avtal vilket resulterade i ett större 

ekonomiskt bidrag för Turkiet än tidigare, (Amerikanska utrikesdepartementet, 2001b). 

Energifrågan var en annan viktig del i den amerikanska Turkiet politiken mellan 1997och 

2007. Framförallt ansåg USA att det 1997 fanns stora möjligheter att i framtiden utvinna olja 

och gas från Kaspiska havet. Möjligheten att ta del av det energirika området var ett viktigt 

mål för att USA skulle kunna vara delaktiga och skapa nya möjligheter för den turkiska 

energin och den ekonomiska tillväxten. USA menade att det var nödvändigt för den turkiska 

regeringen att ta det steget för framtiden. Den amerikanska kritiken av den turkiska 

energiförsörjningen grundades främst på bristande säkerhet. Det fanns exempelvis inte ens ett 

rikstäckande elektriskt nät i Turkiet, dessutom var det föråldrat. USA menade att västliga 

företag borde kunna bidra med de kunskaper och resurser som krävs för att ta del av en sådan 

förnyelse. 

 

Den tänkta energiutvinningen från Kaspiska havet var dock förenad med en viss problematik 

och enligt USA bör processen ske med viss tillförsikt från den turkiska regeringens sida. 

Säkerhetspolitiskt var det därför viktigt från amerikanskt håll att Turkiet såg över sin 

energipolitik och att den turkiska policyprocessen på området var enig. För USA var det också 

viktigt att den turkiska energipolitiken strukturerades upp, faran menade de var om inhemska 

politiska faktorer gjorde så att Turkiet gick miste om möjligheten till att utvinna ny energi.  

 

Det fanns också en amerikansk rädsla för att den nya energiutvinningen skulle hamna i orätta 

händer. Det kunde då gynna länder i området som innehar eller vill skapa en nukleär 

verksamhet, vilket inte bara kunde skada Turkiet utan hela regionen. USA skulle därför bidra 

med de resurser som behövdes om det slutgiltiga valet blev Olja och gasledningen Baku-

Ceyhan från Kaspiska havet. Det alternativet ansågs från amerikanskt håll som en av de 

naturliga vägarna för att leverera säker energi och var ett bra alternativ för Turkiet och hela 

regionen, (Amerikanska utrikesdepartementet, 1997g).  
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Energidebatten fortsatte även att genomsyra den amerikansk-turkiska dialogen under 1998. 

Detta var ett av USA:s fyra strategiska grundelement för återuppbyggnaden av regionen  efter 

kollapsen av Sovjetunionen 1991. 

De andra tre var 1.Stärka de politiska och ekonomiska institutionerna genom införandet av 

marknadsdemokrati i de nya självständiga länderna för att kunna införa ett bilateralt 

samarbete, vilket även inkluderade respekt för mänskliga rättigheter. 2. Att skapa lösningar på 

konflikter mellan de olika regionerna, vilket också gick hand i hand med det tredje att genom 

ett aktivt samarbete stärka säkerheten mellan berörda aktörer inom området. Framförallt var 

den amerikanska regeringen involverade i den demokratiska utvecklingen i Uzbekistan, 

Turkmenistan, Tajikistan och Kazakstan. 

 

USA var även intresserade av att uppnå en lösning på konflikten i Nagorno – Karabach och 

målet var att skapa fred och säkerhet mellan de berörda parterna Georgien och Azerbadjan. 

Ambassadören för de nya självständiga staterna, tillika den amerikanska utrikesministern 

Albrights närmaste rådgivare i frågan Stephen Sestanovich, menade att utvecklandet av en 

energikorridor var viktigt. Projektet av energikorridor måste därför interagera med de övriga 

tre grundelementen för att området ska kunna utvecklas. Sestanovich påpekade att det var av 

central betydelse enligt den amerikanska sidan att Iran inte skulle få ett för stort inflytande på 

en sådan möjlighet till energi. Det berodde också på att USA ville bevaka sina gemensamma 

ekonomiska handelsintressen med Turkiet, (Amerikanska utrikesdepartementet, 1998c). 

 

Förutom de fyra olika strategiska elementen fanns även 1998 en tydligare amerikansk 

energipolicy för hur en sådan energiutveckling skulle gå till. Den grundades på att 

energikorridoren skulle byggas efter fri konkurrens på den ekonomiska marknaden, mellan 

amerikanska och andra företag som ville ta del av projektet. Det amerikanska initiativet var 

tänkt som en garanti för att säkerställa den amerikanska oljeutvinningen från Kaspiska havet. 

Richard Morningstar, ansvarig rådgivare för den Kaspiska energiutvecklingen menade också 

att utvecklandet av den rätta olja och gasledningens geografiska sträckning skulle bli ett 

betydande politiskt ramverk för att kunna genomföra de andra tre stegen. 

 

Turkiets roll var därför betydande, framförallt som en geografisk handelsaktör mellan Europa 

och den Kaspiska regionen och som NATO medlem var Turkiet en central bricka i det 

säkerhetspolitiska spelet. Det var främst viktigt enligt USA för att energin skulle kunna 
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utvinnas i Turkiet och fortsätta leverera ut till väst. Från den amerikanska sidan fanns det en 

förhoppning om att Turkiet kunde ta täten i processen mot att underlätta de kulturella 

förbindelserna mellan öst och väst. Turkiet skulle kunna bidra till att nå en lösning på andra 

konflikter som hindrar den demokratiska och ekonomiska utvecklingen i regionen. För att 

underlätta för alla berörda parter, även Ryssland förespråkade USA fem olika Olje och 

gasledningar i området. Den transkaspiska gasledningen (TCP) var därför enligt USA av 

central betydelse ur flera olika avseenden. Dels för att den var tänkt att fungera som 

exporterare av gas från Turkmenistan via Turkiet till Europa, vilket var ett sätt att förbättra 

den ekonomiska utvecklingen i landet. Det var dels ett sätt för den amerikanska regeringen att 

säkerställa energiutvinningen och att den tillvaratogs på bästa sätt för att undvika en osäkrare 

sträckning genom Iran eller Ryssland.  

 

Förutom TCP var oljepipelinen Baku-Ceyhan (MEP), ett av de amerikanska alternativen för 

oljeexport från Azerbadjan via Georgien genom Turkiet till Medelhavet. Många hävdade dock 

att ett annat alternativ som Baku-Supsa skulle bli billigare, men de berörda länderna förordade 

främst Baku-Ceyhan alternativet. Dialogen om vilket som var det bästa alternativet 

kännetecknades till stor del på en turkisk ovilja att låta en oljeledning med de säkerhetsrisker 

det innebar passera genom Bosporen och en 11 miljoners stad som Istanbul. Olika politiska 

viljor fanns visserligen också bland de andra politiska aktörerna men där Azerbadjans 

regering inte hade råd att motsätta sig den turkiska viljan, utan var beroende av en fortsatt 

turkisk vänskap i ett oroligt område. USA uppmuntrade och marknadsförde därför Baku-

Ceyhan alternativet bland oljeproducenter på båda sidor om Kaspiska havet. 

 

Målet för den amerikanska regeringen var inte att direktinvestera i Baku-Ceyhan alternativet 

vilket i så fall skulle påverka de amerikanska skattebetalarna. I stället hade USA förespråkat 

en ekonomisk konkurrens och investerings politik i det berörda området med hjälp av 

amerikanska handelsfinanser och olika investeringsmyndigheter. USA ville mer inta rollen 

som en balanserande aktör där syftet var att få fart på marknaden, och det var upptill alla 

inblandade och framförallt Turkiet att de gick mot en sådan utveckling. 

Det betydde inte heller som Morningstar påpekade att den amerikanska regeringen strikt 

förordade privata finansieringsalternativ, utan istället uppmuntrade en marknadsföring som 

bidrog till att de mest lämpliga företagen kunde utföra uppgiften i paritet med det 

amerikanska intresset, (Amerikanska utrikesdepartementet, 1998a,b). 
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Under år 2000 togs också ytterligare ett steg mot utvecklandet av oljeledningen från Baku till 

Ceyhan. Den amerikanska regeringen kunde konstatera att många amerikanska företag hade 

fått uppdraget att börja investera i projektet vilket skapade nya möjligheter både för delaktiga 

företag, men även för den amerikanska exporten. Den 29 september 2001 blev det långa 

projektet också verklighet. Georgiens president Sjevardnadze och Azerbadjans president 

Aliyev hade nu enats om Baku-Ceyhan alternativet och sträckningen från Azerbadjan genom 

Georgien till Turkiet, (Amerikanska utrikesdepartementet, 2001c). 

 

När väl projektet var i land började nya sträckningar att diskuteras i början av 2000-talet, men 

även om dialogen hela tiden var löpande kom den i skymundan av terrorattacken den 11 

september 2001. USA: s förhoppning var enligt en amerikansk strategisk plan att fortsätta 

utveckla och garantera säkerheten för den positiva och unika energiutvidgningen från 

projektet Baku-Tblisi-Ceyhan. Nästa del och som idag 2007 snart står redo är gasledningen 

Baku-Tiblisi-Erzerum som ska leverera naturgas från Azerbadjan via Georgien till Turkiet. 

Under den påföljande tioårsperioden vill USA även utveckla den till att omfatta den 

transkaspiska pipelinen så att gas även kan levereras från Kazakstan till Turkmenistan. Det 

projektet omfattas av en trepartsuppgörelse mellan Turkiet, Irak och USA, där diskussioner 

redan förs om att i framtiden även producera gas i norra Irak, (Amerikanska 

utrikesdepartementet, 2007c). 

 

5.2 Analys av USA:s syn på Turkiets ekonomiska och energipolitiska utveckling 
 

Utifrån (RAM:s) glasögon råder det föga tvivel om att USA ville stärka de ekonomiska 

förbindelserna med Turkiet. Det var därför som den amerikanska regeringen även var mån om 

att ekonomiska kommissioner som (JEC) regelbundet skulle hållas i syfte att öka 

möjligheterna för amerikanska företag. Det var å andra sidan ett sätt att underlätta den 

turkiska demokratiseringsprocessen, men minst lika viktigt var det att få i gång den turkiska 

ekonomiska marknaden för egen del. Det var dels för att amerikanska företag och banker 

skulle kunna direktinvestera i Turkiet så att den amerikanska regeringen slapp gå in med eget 

kapital. En sådant amerikanskt intresse grundades även på ett inrikespolitiskt perspektiv, som 

med de analysglasögonen är ett sätt att undvika kritik på hemmaplan. Den finansieringen hade 

ur skattesynpunkt inneburit en högre skatt för det amerikanska folket. Det var dels ett intresse 

för en bredare ekonomisk marknad i Turkiet vilket innebär ökade möjligheter för turkiska 
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företag att investera i USA. Det i sin tur borde vara fördelaktigt för den amerikanska 

ekonomin på hemmaplan. 

 

I den bemärkelsen får den amerikanska regeringen utifrån (RAM) ses som en rationell aktör, 

främst genom att sträva efter nyttomaximering inom ekonomin. På det sättet kan den 

amerikanska regeringen slå två flugor i en smäll, dels lyfta upp den Turkiska ekonomiska 

marknaden till högre breddgrader och dels öka inkomsterna till den amerikanska marknaden.  

En liknande jämförelse kan även göras vid den amerikanska synen på energipolitiken och vid 

utvecklingen av olja och gas projektet i Euro Asien. Det fanns flera olika alternativa vägval 

att göra när det gäller sträckningar för olja och gasledningar från Azerbadjan, Georgien till 

Turkiet och väst. USA fokuserade även på att enas om att en förbindelse till väst var så smidig 

som möjligt och som resulterar i att de bästa konkurrenskraftiga och mest lämpade företagen 

för uppgiften får utföra arbetet. Det var även ett val av strategisk karaktär för att undvika att 

projektet skulle hamna i orätta händer som Iran eller att USA och Turkiet skulle gå miste om 

tillgången till energi.  

 

Det amerikanska intresset i projektet kan därför analyseras enligt följande: För att ro i land 

projektet med levereringen av olja till Turkiet och väst var USA tydliga med att engagera den 

öppna fria ekonomiska marknaden som stöd för projektet. USA var även tvungen att garantera 

sitt stöd till Turkiet i sträckningen av pipelinen för att undvika passagen via Bosporen och 

miljonstaden Istanbul. USA förordade därför Baku-Ceyhan och Baku- Supsa efter det turkiska 

önskemålet. De olika alternativen var även något som orsakade diskussioner hos de andra 

aktörerna Georgien och Azerbadjan om det var det rätta alternativet. Det visades sig också att 

Azerbadjan hade svårt att neka det turkiska önskemålet eftersom ett nej kunde försämra 

relationerna ytterligare, och det turkiska stödet i en orolig region var något som behövdes. 

Genom den utvecklade strategiska energiplanen 1998 och i takt med Bill Clintons besök i 

Tadzijkstan, Uzbekistan, Turkmenistan och Kazakstan betonade han även vikten av den 

demokratiska utvecklingen i länderna som ett projekt som gick hand i hand med utvecklandet 

av en säker energi korridor. 

 

Det fanns även ett amerikanskt intresse i att så sker för att undvika att Iran skulle kunna 

komma åt material för en nukleär verksamhet vilket kunde skada både USA och deras 

allierade. I och med att USA redan garanterat säkerheten genom att mest västliga företag 

skulle ro projektet i land och samtidigt stödde det turkiska alternativet hade USA även 
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manövrerat ut de andra alternativen. På så sätt verkar USA som (RAM) aktör ändå kalkylerat 

ut att det mest nyttomaximerade alternativet var att få tillgång till den energi som kunde 

levereras från Kaspiska havet. Det var även ett alternativ som USA betraktade som mer 

fördelaktigt än om projektet landat i fel händer, exempelvis den iranska regeringen. I 

september 2001 blev också det turkamerikanska förslaget verklighet när rutten Baku-Ceyhan 

fastställdes.  

 

Utifrån ett Strukturrealistiskt synsätt där USA och Turkiet agerar efter ett hierarkiskt 

förhållande, där USA dominerar och styr gynnade den här situationen båda parter. Turkiet 

fick amerikanskt stöd för sin ekonomiska reformering och kunde som motprestation garantera 

säkerheten i området. En tänkbar konflikt blev därför mindre intressant för motståndare mot 

energiutvecklingen och med bakgrund av vetskapen om det amerikanska stödet. USA hade 

med det turkiska stödet garderat sig med en allierad som alternativt kunde vara den första att 

drabbas vid en eventuell konflikt. Det amerikanska målet med sin ekonomiska energipolitik 

var således ett alternativt sätt att styra över olja och gasresurserna till samverkande eller egna 

marknader i väst.  

 

Valet av Turkiet var ett amerikanskt rationellt val som innebar att de med en västvänlig aktör 

kunde kontrollera hur sina nya allierade, främst de exsovjetiska staterna som Azerbadjan och 

Armenien agerade i området. Det var av stor vikt för USA att se till att före detta 

sovjetrepubliker blev USA vänliga samt inte tog parti för Ryssland eller Iran. Under dessa 

förutsättningar valde USA att låta Turkiet ta täten för den demokratiska och ekonomiska 

utvecklingen något som med hjälp av en strukturrealistisk analys får uppfattas som 

överlåtande av ansvar. Ni har vårt stöd för att utveckla ert samhälle, men det ska samtidigt 

underförstått helst resultera i vinst för USA. USA kunde samtidigt strategiskt kalkylera med 

att länder som Azerbadjan och Armenien varken realistiskt trodde på att stödja eller samarbeta 

med andra osäkra och ekonomiskt sämre alternativ som exempelvis Ryssland eller Iran  
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5.3 USA:s syn på de mänskliga rättigheterna i Turkiet  

 
President Bill Clintons och utrikesminister Madeleine Albrights besök i Turkiet under 1999 

hade visserligen en stark förankring i jordbävningskatastrofen, men frågor rörande de 

mänskliga rättigheterna i Turkiet fanns ofta med på den amerikanska politiska agendan, så 

även på Albrights och Clintons. Det fanns dock andra regeringsföreträdare som hade det 

specifika uppdraget att utreda och se över den turkiska utvecklingen när det gäller mänskliga 

rättigheter. Harold Hongju Koh, utrikesminister Albrights rådgivare i demokrati, och 

mänskliga rättighetsfrågor hade under 1999 det uppdraget. Koh diskuterade den turkiska 

situationen med den turk-amerikanska föreningen och inför varje presentation eller dialog 

med turkiska representanter satt det amerikanska standarduttrycket som gjutet. Frasen som 

amerikanska regeringsföreträdare ofta började med när de skulle förmedla den amerikanska 

synen på USA: s relation till Turkiet var allt som oftast att USA under lång tid ansett Turkiet 

som en viktig militär allierad i Nato. Koh gjorde heller inget undantag och menade att det 

visade Turkiet inte minst i hans tidigare hemland Korea där de gjorde en stor insats under 

Koreakriget. Koh menade därför att president Clintons och utrikesminister Albrights besök i 

Turkiet markerade de nära relationerna mellan USA och Turkiet.  

 

USA ville visa sin tacksamhet för det turkiska stödet i operation ökenstorm samt för Turkiets 

ökade delaktighet i NATO, bland annat genom fördömandet av serben Slobodan Milosevíc 

Kosovopolitik. Turkiet hade agerat som en humanitär stöttepelare inom de internationella 

reglerna för mänskliga rättigheter när de tog emot många Kosovo-albanska flyktingar under 

de olika konflikterna på balkanområdet under 1990-talet. När Koh också själv fick chansen att 

besöka Turkiet under den här perioden var hans uppdrag främst att diskutera de interna 

turkiska problemen och egna hantering av de mänskliga rättigheterna. Koh såg dock en 

positiv trend i den turkiska utvecklingen, det märktes inte minst i hans beröm av den 

pågående demokratiska reformeringen. 

 

Kohs analys av sitt besök var att vissa förbättringar skett när det gäller den turkiska 

regeringens syn på hanteringen av mänskliga rättigheter. Framförallt hade hans resor gett 

honom den insikten när han rest runt på olika platser i Turkiet. Hans engagemang innebar 

samtal med lokala politiker som var drivande i frågor rörande mänskliga rättigheter. Koh hade 

dock sett baksidan av den turkiska hanteringen på vissa platser, där han mött människor som 
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utsatts för tortyr av turkiska myndigheter och den turkiska militären. För USA: s del var det 

därför viktigt att uppmuntra den inrikespolitiska situationen i Turkiet mot en mer humanitär 

nivå. Under sitt besök hos den turkiske premiärministern Ecevit på sensommaren fick också 

Koh möjligheten att förmedla den amerikanska ståndpunkten. Ecevit som senare under året 

även hade diskussioner med Clinton och Albright där han lovade att fortsätta den 

demokratiska utvecklingen och att Turkiet skulle följa de internationella reglerna för 

mänskliga rättigheter. 

 

Ecevit menade att han var införstådd i problematiken vilket resulterade i en ny reformplan 

mot humanitära förbättringar för den turkiska minoritetsbefolkningen. Den turkiska 

inrikesministern Irtemcelik`s möte med den turkiska organisationen för mänskliga rättigheter 

var ett steg i den riktningen. De nya turkiska lagarna som infördes i slutet av 1999 statuerade 

att de som utförde tortyr eller hindrade utredningar gällande tortyr riskerade fängelsestraff 

mellan 5-8 år. Andra reformerande drag mot förbättringar och som tidigare redan genomförts 

var avskaffandet av militära domare i säkerhetsdomstolar samt införandet av officiella 

utredningar där syftet var att lösa eventuella brott mot de mänskliga rättigheterna.  

 

USA fortsatte sin kritiska analys och menade att den turkiska regeringen borde se på 

mänskliga rättighetskämpar som allierade och inte som ett problem. De nya turkiska 

reformerna under premiärminister Ecevit hade förvisso gett nya signaler mot ett öppnare 

samhälle och en större åsiktsfrihet. Den turkiska reformpolitiken kunde dock inte betraktas 

som enkel enligt Koh och det var därför som fria åsiktsreformer inte hade implementerats fullt 

ut. Han menade att en reformering mot total åsiktsfrihet var problematiskt att genomföra både 

i politisk och i kulturell bemärkelse. De nya reformerna var ändå något som USA välkomnade 

även om de inte var fullt i linje med de amerikanska frihetsidealen, men att en påbörjad 

reformering ändå kunde bidra med ökad säkerhet och stabilitet. Anledningen till att USA 

stödde Ecevits restriktare åsiktsfrihet bottnade i att det enligt USA kunde finnas hotfulla 

element som skulle kunna missbruka eller dra fördelar av en total frihetsreformering. Det 

skulle inte heller vara till fördel för den turkiska befolkningen.  

 

USA var dock på det klara med att reformeringsprocessen måste ske smidigt och effektivt så 

att fortsatta reformer kunde bestå. Det innebar att även om USA stödde Turkiets rätt att 

försvara sig mot terrorism fick det inte påverka det pågående reformarbetet. Att Turkiet infört 

en antiterror lag var mycket beroende av PKK: s agerande i Turkiet. USA klassade precis som 



 36

Turkiet PKK som en terrororganisation men menade att det måste gå att skilja ut de ansvariga 

så att inte hela den kurdiska befolkningen skulle drabbas. De flesta kurder var som Koh 

menade i mot sådana våldsaktioner och det fanns en kurdisk vilja att integreras i det turkiska 

samhället. Integreringen måste i så fall enligt USA ske med en ömsesidig respekt för 

likvärdiga rätigheter både på det politiska och på det kulturella området, (Amerikanska 

utrikesdepartementet, 1999c). 

 

Den 28 Mars 2000 beklagade därför USA att den kurdiske frihetsaktivisten Akin Birdal, den 

förre ordföranden för den turkiska organisationen för mänskliga rättigheter på nytt hade 

fängslats. USA hävdade att Birdal som dömdes 1997, och som 1998 blev utsatt för ett 

mordförsök led av medicinska skador och därför borde befrias. USA fördömde även de 

ansvariga turkiska myndigheterna, och menade att hela den turkiska befolkningen skulle ha 

rätt till att fritt och fredligt uttrycka sina åsikter enligt de internationella reglerna för fria och 

mänskliga rättigheter, (Amerikanska utrikesdepartementet, 2000c). 

 

Under 2007 kunde USA konstatera att den amerikanska rapporten om mänskliga rättigheter i 

Turkiet från 2006 gav signaler på att det turkiska löftet att genomföra reformer på området 

misslyckats. Den amerikanska kritiken riktades främst mot brister i den politiska 

implementeringsprocessen, där det konstitutionella ramverket inte alltid följts. Det rådde 

fortfarande brister när det gäller åsiktsfriheten och Turkiet hade heller inget fungerande 

ramverk för hur de mänskliga rättigheterna skulle efterlevas. I rapporten belystes exempelvis 

ett antal rättsfall som havererat och där konstitutionella lagar inte kunnat följas. Det innebar 

bland annat att flera rättegångar flyttats från civila till militära domstolar. Det var beslut som 

ansågs legitima för att det handlade om militära företeelser, men det resulterade i stället i att 

fallen inte alls genomgick en rättslig prövning, eller att de försenades avsevärt. Lagen om 

förbud mot tortyr har heller inte kunnat efterlevas eftersom flera fångar eller felaktigt gripna 

för andra åsikter än turkiska misshandlats till döds i turkiska fängelser.  

Andra företeelser som att människor mystiskt försvann eller att de blev skjutna av militär och 

polis på lösa grunder hade ofta resulterat i friande domar. Åtalade poliser friades och kunde 

senare återgå till sin tjänst. Våldet mot kvinnor var en annan faktor som varit ett turkiskt 

inhemskt problem. Det trots att det fanns lagar som statuerade att våld och våldtäkt var 

straffbart så hade det ändå inte genomsyrat rättsväsendet. I de flesta fall togs ärendena inte ens 

upp för granskning, och om det gjordes blev resultatet sällan fällande domar, (Amerikanska 

utrikesdepartementet, 2007d). 
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5.4 Analys av USA:s syn på de mänskliga rättigheterna i Turkiet 
 

USA har paradoxalt nog under hela tioårsperioden betonat de turkiska problemen och deras 

hantering av mänskliga rättigheter, men även om kritiken varit kraftig så har USA samtidigt 

betonat vikten av Turkiets arbete för de mänskliga rättigheterna. Framförallt när de öppnade 

gränserna för Kosovoflyktingar efter upplösningen av forna Jugoslavien, men även utifrån 

den amerikanska önskan att Turkiet ska vara med och leda demokratiseringsprocessen i Irak. 

Det amerikanska intresset för mänskliga rättigheter de första åren av 2000- talet stagnerade en 

del då den amerikanska fokuseringen mer inriktades på andra frågor som ett turkiskt 

medlemskap i EU, samt den ekonomiska utvecklingen. 

 

Med hjälp av (RAM) visar analysen att den amerikanska regeringen under Bush ledning 

utvecklade ett samarbete som var starkare än på många år och det gemensamma arbetet för 

hur de bägge länderna ska hantera terrorism har inneburit närmare och tätare kontakter. 

Frågor som mänskliga rättigheter har ofta nämnts, men dock ingen kritik som USA överdrivit. 

Det kan bero på flera faktorer, en kan vara att det inte funnits tid när fokuseringen på Al 

Quida och Irak varit så stor. Det kan också bero på att USA medvetet inte haft för avsikt att 

provocera Turkiet i den frågan för att det övriga samarbetet inte ska påverkas negativt. Ett 

tredje alternativ är att USA under Bush byggt upp ett ömsesidigt förtroende med sina turkiska 

kollegor vilket gjort att frågan inte haft högsta prioritet och omedvetet kommit i skymundan. 

Med bakgrund av ovan nämnda kan den amerikanska nyttomaximeringskalkylen ha räknat ut 

att bäst stöd från Turkiet fås genom aktivt arbeta för en gemensam plan. Samtidigt har USA 

visat på empati och tålamod för den turkiska demokratiseringsprocessen. Den amerikanska 

kalkyleringen direkt efter terrorattacken 11 september, 2001 har inte kunnat fokusera på en 

helhetsbild av de problem som måste åtgärdas. Sett utifrån ett kognitivt perspektiv kan täta 

kontakter mellan regeringsföreträdare hos båda sidor skapat en vänskaplig relation mellan 

aktörer vilket gjort deras agerande mer pressat eller svårhanterligt vid prekära beslut. Det kan 

vid första anblicken och RAM som analysverktyg se ut som USA agerat mest rationellt, men 

utifrån den kognitiva analysen kan enskilda ledande aktörer med stark beslutande rätt som 

Bush och sina turkiska kollegor utgjort ett hinder i sättet att utföra rationella val. 

Det är först efter misslyckandet i Irak och att USA under 2006-2007 utformat en ny 

handlingsplan för Turkiet och regionen som kritiken återuppstått. USA menade nu att det är 
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viktigt att förstå helheten för att uppnå en lösning på problemen. Olika politiska frågor måste 

samköras bättre än tidigare. Lösningen på PKK kan inte lösas utan hjälp från Turkiet och Irak 

vilket gör att den turkiska regeringens syn på mänskliga rättigheter i Turkiet därför är 

beroende av att Turkiets olika konflikter klaras upp. En annan faktor är Turkiets instabila 

regeringar och en fortsatt stark militär vilket heller inte underlättar 

demokratiseringsprocessen. 

 

5.5 USA: s syn på säkerhetsstrategiska intressen i Turkiet 

 
USA: s syn på terrorism i Turkiet var ofta i slutet av 1990-talet relaterat till PKK, men den 

synen vidgades efter Al Quidas terrorattack mot USA den 11 september 2001. PKK hade 

tidigare inte prioriterats i lika hög grad som efter attacken mot World Trade Center men nu 

hade de en gemensam nämnare men inte bara för att de båda förlorat medborgare i attacken. 

Terrorattacker i Turkiet var ofta förekommande och många har utförts av PKK. Den 

amerikanske utrikesministern Colin Powells möte med sin turiske kollega Ismail Cem den 27 

september 2001 innehöll därför nya direktiv för ett gemensamt amerikansk-turkiskt samarbete 

mot terrorismen. Powell påpekade att terrorismen nu är ett ökande hot för hela fredsprocessen 

i Mellanöstern. Turkiet menade Powell hade goda kontakter med båda sidor och USA såg 

därför Turkiet som en viktig strategisk pjäs för att nå en lösning på konflikten, (Amerikanska 

utrikesdepartementet, 2001a,b). 

 

Den 16 januari 2002 fördes vidare diskussioner om terrorhotet mellan President George Bush 

och den turkiske premiärministern Bulent Ecevit angående kriget mot terrorismen. Bush 

berömde Turkiets regering och Ecevit själv i hans ansträngningar att komma till rätta med ett 

gemensamt problem,(Vita huset, 2002a). Dialogen om terrorismen kom också att spegla 

samtalen mellan Bush och Turkiets nya premiärminister Erdogan under 2003. 

 

Det var året då Turkiet själva drabbades av Al Quidas terror, och under Bush besök i 

Storbritannien den 20 november menade han att USA skulle göra allt i sin makt för att få tag 

på de ansvariga, citerat ”Terrorister försöker utplåna våra frihetsideal, och rätten för oss 

människor att vara som vi vill, men det kommer inte att lyckas”. USA hade med anledning av 

de upptrappade terrordåden beslutat sig för att utveckla samarbetet med den brittiska 

underättelsetjänsten. Bush ansåg att det var ett betydande samarbete och viktig del i processen 
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för att få fast de ansvariga. Bush påpekade även i samtal med den turkiske premiärministern 

Erdogan att USA på önskvärd begäran kunde vara med att utveckla ett liknande samarbete 

med Turkiet, eftersom de nu var en måltavla för Al Quida, (Vita huset, 2003a, b). 

 

Under 2006 ökade terrordåden mot Turkiet mer än på många år. Anledningen till det var att 

PKK trappat upp våldet 2004 genom att avsäga sig löftet om eldupphör med den turkiska 

regeringen. Under flera tillfällen 2006 utförde PKK flera terrorattacker och i mitten av augusti 

uppgick antalet drabbade offer till ungefär 500, (Amerikanska utrikesdepartementet, 2006d). 

Den ökade terrorvågen slog dock tillbaka mot PKK själva där deras egna medlemmar 

förolyckades under våldsamma demonstrationer i sydöstra Turkiet och Istanbul. USA 

beklagade i båda fallen förlusterna av människoliv och menade att nu var det dags att öka 

ansträngningarna för att få fast de ansvariga och få ett slut på våldet.  

 

USA skickade därför en speciell PKK delegation ledd av den pensionerade generalen Joseph 

W. Ralston. För att kunna eliminera PKK: s verksamhet i norra Irak och i närheten av den 

turkiska gränsen var det viktigt från den amerikanska regeringens sida att samarbeta med den 

turkiska och irakiska regeringen. Med anledning av det utlovade amerikanska stödet mot 

terrorismen och PKK, hade USA och Turkiet under januari 2007 också lokaliserat och 

inspekterat ett misstänkt PKK läger vid namn Makhmour i norra Irak. Den amerikanska 

regeringens representanter bland annat Nicholas Burns påpekade att deras önskan var att få 

slut på våldet, men att målet inte var att rekognosera PKK. Det var däremot viktigt menade 

Burns att ett aktivt strategiskt samarbete med den turkiska och irakiska regeringen fortsatte, 

och att så fort som möjligt stänga ner lägret.  

De turkiska problemen med PKK var beroende av utvecklingen i Irak. Matthew Bryza, vice 

chef för USA: s Europa och Asien politik påpekade att en lösning på konflikten mellan PKK 

och den turkiska regeringen inte var lika enkel som kritikerna vill göra gällande. Det 

amerikanska målet efter Irakinvasionen 2003, har varit att bygga upp Irak efter demokratiska 

värderingar samt etablera en fungerande regering. Nästa steg är att skapa en stabilitet i landet 

och att Irak ska fortsätta vara en nationell och suverän stat med sina befintliga territoriella 

gränser. Faktorer som i högsta grad påverkar en eventuell lösning på PKK eftersom Turkiets 

vilja varit att operera i norra Irak för att lösa problemet. Den turkiska relationen med Irak 

ansågs därför viktig från den amerikanska sidan även om relationen bitvis varit relativt frusen. 

Att den turkiska regeringen och flera av den irakiska regeringens representanter inte alltid har 

kommit överens beror enligt den turkiska regeringen till stor del på partiet (KDP), Kurdisk 
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Demokratiska Partiet och framförallt deras politiska ledare Barzani med politiskt ansvar för 

norra Irak.  

 

Den turkiska regeringen hävdade att det var en tillräcklig anledning för att inte godkänna en 

folkomröstning i Kirkuk, Irak senare under 2007, en annan var att Irak fortfarande var för 

splittrat. Turkiet menade att om inte Kirkuk samordnas ordentligt kommer det i framtiden att 

uppstå nya problem. USA å andra sidan hävdade att de inte heller ville äventyra en framtida 

föreningsprocess, men de betonade samtidigt att det var av central betydelse att den irakiska 

reformeringsprocessen sker inifrån, med ett amerikanskt stöd. Framförallt med respekt för 

Iraks suveränitet och deras rätt att agera efter eget ansvar. Det turkiska stödet till den irakiska 

regeringen är viktigt och USA menade att Turkiet även bör samarbeta med regionala kurdiska 

ledare i Irak, så länge de representerar den irakiska regeringen. Detta trots att många i Turkiet 

anser att Barzani och PKK är samma sak, (Amerikanska utrikesdepartementet, 2007c).  

 

Konflikter mellan regeringar och olika etniska grupper vid Turkiets och Iraks territoriella 

gränser var dock ingen nyhet för den amerikanska regeringen. Redan 1997 hade USA 

uppmärksammat problemet med att försöka nå en lösning på de territoriella 

säkerhetsproblemen mellan länderna.  

 

Representanter från den amerikanska, brittiska och turkiska regeringen deltog tillsammans i 

ett möte den 14-15 januari 1997 i Ankara, där de träffade delegationer från det kurdiska 

demokratiska partiet (KDP), Patriotiska Unionen av Kurdistan (PUK), samt Turkomansk 

Front. Syftet med mötet var att följa upp och se hur eldupphör och fredsprocessavtalet mellan 

PUK och KDP utvecklats efter det som diskuterats den 15 november 1996.  

I avtalet hade de olika representanterna deklarerat för en framtida och övervakande 

fredsstyrka mellan grupperna, ledd av (SPMG), Supervisory Peace Monitoring Group, vilket 

av PUK och KDP ansågs vara ett bra initiativ. Etableringen av (PMF) Peace Monitoring Force 

bidrog till att parterna kom överens om att dra tillbaka sina styrkor från eldupphör linjen och i 

stället ersättas av (PMF).  PUK och KDP lovade i avtalet att garantera säkerheten för 

fredstyrkan som främst bestod av Turkomaner och Assyrier men även andra grupper. De 

människor som befann sig på fel sida av gränsen i konflikten skulle därför få fri lejd tillbaka. 

 

Alla närvarande parter var också rörande överens om att tillmötesgå en utredning om varför 

diverse strider nyligen uppstått i närheten av den fredade zonen. Den fortsatta lösningen på 
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problemet stavades därför humanitär solidaritet och att båda parter skulle sträva efter att 

uppnå civila förbättringar i norra Irak. Det skulle framförallt ske i form av utväxling av 

fångar, samt en rättvis fördelning av mat och el mellan PUK och KDP. För att uppnå det 

målet utsågs övervakande kommittéer representerade av PUK, KDP och Turkomaner. Syftet 

var dels att följa upp händelseutvecklingen genom införandet av regelbundna kontroller varje 

månad, dels att den mediala rapporteringen i området nu skulle kunna utföras av mer 

oberoende aktörer. Den lösningen var även något som låg i linje med det turkiska 

säkerhetsintresset och ett kontinuerligt samarbete var viktigt enligt USA för att uppnå fred och 

stabilitet mellan alla grupper i området, (Amerikanska utrikesdepartementet, 1997a). 

 

Stabiliteten i området var även beroende av att USA och Turkiet kunde uppnå en lösning på 

de turkiska problemen med PKK. Phil Wilcox, den amerikanske utrikesministern Madeleine 

Albrights ansvarige för frågor gällande terrorism belyste i en rapport att ett pågående arbete är 

inriktad på Turkiet, där PKK som terrorist organisation i högsta grad kunde klassas som en 

farlig aktör och eventuellt hot för både amerikansk utrikes och säkerhetspolitik, men även för 

allierade ”vänner”. Den amerikanska rapporten konstaterade även att PKK utvecklat sin 

verksamhet på flera platser i Europa och i många fall planeras terroroperationer därifrån, 

(Amerikanska utrikesdepartementet, 1997c). Turkiska kritiker påpekade att ingenting hade 

gjorts från amerikanskt håll för att uppnå en lösning på PKK problemen under de första åren 

av 2000-talet och den amerikanska regeringen hade heller inte infriat sitt löfte att frigöra 

Turkiet från ett sådant terrorhot. Den amerikanska sidan hävdade att det fanns för många 

oklarheter och som Nicholas Burns påpekat var målet inte att rekognosera PKK.  

 

USA hade efter General Ralstons inspektion av PKK lägret i Makhmour i början av 2007 

ändå ambitionen att stänga ner lägret, men det fanns dock vissa orosmoment att ta hänsyn till. 

Vid inspektionen av lägret kunde det konstateras att lägret innehöll turkiska medborgare med 

kurdisk etnisk bakgrund, och där flera efter beslutet att stänga lägret uttryckte sin vilja att få 

återvända till Turkiet. Att tillåta den här gruppen att återvända var ingen enkel process för den 

turkiska regeringen. USA menade å andra sidan att det inte var deras uppgift att se över vilka 

som är terrorister eller inte utan det måste de turkiska myndigheterna själva kunna hantera. 

Den amerikanska regeringen var i alla fall fortsatt klar över att problemen med PKK inte bara 

är turkiska. Under 2007 är därför en nyare strategisk linje mot både PKK och den 

demokratiska utvecklingen i Irak att vänta. Det innebär enligt den amerikanska sidan att den 
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strategiska dialogen med Turkiet om Irak också behöver ses över eftersom det varit vissa 

oklarheter i deras gemensamma strategi. 

 

I den tidigare dialogen om Irak, var USA och Turkiet inte alltid eniga, men USA menade att 

det i många fall handlade om missförstånd eller dålig policyverksamhet. Det var orsaker som 

USA i den framtida dialogen ville undvika, (Amerikanska utrikesdepartementet, 2007c). De 

första åren på 2000-talet kunde USA och Turkiet enas i de flesta fall, och de representerade en 

gemensam hållning bakom FN: s säkerhetsresolutioner mot Irak från 1991. Åtminstone 

officiellt sett, men det turkiska beslutet att 2001 öppna järnvägsnätet till Irak bekymrade USA. 

Orsaken till den amerikanska oron var att USA fruktade att Irak skulle dra fördelar av 

järnvägsnätet och inleda import och exporthandel utanför det FN kontrollerade området. USA 

menade att både de själva och Turkiet måste vara observanta i fall insatser behövde göras mot 

Irak, i första hand för att förhindra Irak att komma åt militärt eller annat betydande material. 

Det var därför viktigt enligt den amerikanska sidan att Irak följde de internationella FN 

reglerna, (Amerikanska utrikesdepartementet, 2001d).  

 

Den amerikanska invasionen av Irak 2003 bidrog till att det strategiska samarbetet mellan 

USA och Turkiet utökades. Under flera tillfällen 2003 träffade den amerikanske 

utrikesministern Colin Powell den turkiske utrikesministern och vice premiärministern 

Abdullah Gul. Vid flertalet tillfällen påpekade Gul att Turkiet nu var beredda att utveckla det 

strategiska samarbetet med USA. Powell och Gul diskuterade framförallt konflikten i Irak och 

hur de tillsammans skulle kunna bygga upp ett nytt demokratiskt samhälle efter Saddam 

Hussein. Att Turkiet som grannland till Irak och allierad till USA även hade en viktig roll i 

konflikten stod klart när Powell utryckte att både en turkisk militär och humanitär insats var 

välkommen. Powell menade vidare att under Gul och hans regering hade många steg tagits 

mot humanitära förbättringar i Turkiet, vilket borde vara fördelaktigt för återuppbyggnaden av 

Irak.  

 

I samband med diskussionerna med Powell och upptrappningen i Irak reste Gul till 

Washington för en fortsatt dialog om det strategiska samarbetet. Målet för Gul var att 

diskutera fredsprocessen i Mellanöstern med den amerikanske vice presidenten Dick 

Chenney, försvarsminister Donald Rumsfield samt USA: s nationella säkerhetsrådgivare 

Condoleezza Rice. Intresset i Irak var inte bara den enda gemensamma nämnaren mellan USA 

och Turkiet utan tillsammans strävade de även efter en fredlig lösning i konflikten mellan 
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Israel och Palestina. Diskussionen handlade också om Turkiets nära relationer till båda parter 

där Turkiet möjligen kunde inta rollen som förhandlare eller fredsmäklare. Den amerikanska 

regeringen menade att det var av strategisk betydelse att ta hjälp av Turkiet för att kunna 

implementera Bushadministrationens vägkarta och syftet var att uppmuntra en mer ömsesidig 

dialog mot ett fredligare Mellanöstern, (Amerikanska utrikesdepartementet, 2003a). 

 

George Bush menade att alla framtida beslut som fattas rörande Turkiet vare sig det gäller 

Terrorism, eller andra viktiga frågor kommer att föregås av en diskussion med den turkiska 

regeringen. Andra frågor som var viktiga för USA var Turkiets medverkan i fredsprocessen i 

Afghanistan, där USA 2002 ansåg Turkiet vara en trovärdig ledare mot en fredlig utveckling. 

Bush menade att Storbritannien har ett stort ansvar där nu, men att han tydligt signalerade för 

ett turkiskt militärt ledarskap efter britterna, (Vita huset, 2002a). 

 

I april 2002 deklarerade också Turkiet att de skulle ta över kontrollen av internationella 

säkerhetsstyrkorna (SAF) de närmaste sex månaderna i Afghanistan. Den turkiska insatsen 

berömdes senare av USA, och de menade att den varit väldigt betydelsefull i kriget mot 

terrorismen och för uppbyggnaden av Afghanistan, (Amerikanska utrikesdepartementet, 

2002a). Det påtalades även av den amerikanska regeringens utsände Marc Grossman vid hans 

resa till Turkiet i december 2003. Det var framförallt Turkiets humanitära insatser för det 

afghanska folket som den amerikanska regeringen uppmärksammat, men Turkiet hade även 

ansvarat för utbildningen av den afghanska polisen. USA ansåg att den insatsen var betydande 

för Afghanistans framtida utveckling.  

 

Syftet med Grossmans resa var annars främst att diskutera säkerhetsförbättringar inom NATO 

för att USA och Turkiet tillsammans i framtiden ska kunna hantera de nya globala 

förändringar som skett efter kalla kriget. Grossman menade därför att NATO: s strategiska 

grundpelare måste omorganiseras. NATO: s uppgifter efter andra världskriget har varit att 

försvara Europa och sina allierade, bland annat Turkiet, men den förändrade hotbilden har 

inneburit förnyade krav på hur NATO som organisation ska kunna garantera vår säkerhet. 

Lösningen på följande tre faktorer var därför av central betydelse för en framtida trygghet: 

kriget mot terrorismen, lokaliseringen och utplånandet av massförstörelsevapen i Irak samt en 

återuppbyggnad av landet, men även en stabilare Mellanöstern region. NATO utvidgningen 

var enligt USA en annan viktig del där nya demokratier i Europa nu hade möjligheten att bli 
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medlemmar. Det turkiska stödet var därför viktigt. Framförallt för att Turkiet själva ville bli 

medlemmar i den europeiska unionen, (Amerikanska utrikesdepartementet, 2003b).  

 

Under 2006 uppmuntrade därför USA det turkiska initiativet till genomförandet av en 

säkerhetsövning som skulle hållas i Antalya i maj. Övningen var en del i den strategiska 

planen för att fina lösningar på den globala terrorn och hur NATO länder skulle kunna 

garantera sin säkerhet mot massförstörelsevapen. Säkerhetsövningen omfattades av träning på 

land, till sjöss och i luften. Målet var att lära sig hur farliga ämnen eller handelsvaror som kan 

tänkas exporteras och transporteras mellan territoriella gränser ska kunna lokaliseras, 

(Amerikanska utrikesdepartementet, 2006e). 

 

Bush hade med anledning av det gemensamma säkerhetsstrategiska arbetet med Turkiet, och 

främst med bakgrund av deras insatser i Afghanistan och roll som medlare i konflikten i 

Mellanöstern redan tidigare i juni 2004 bjudit in Turkiet för att delta i ett G8 möte i Georgia, 

USA. Ett möte som inriktades på hur G8 länderna både politisk och ekonomiskt kunde stödja 

en framtida Mellanöstern utveckling. USA menade att Turkiet där hade en viktig roll att bidra 

med genom implementeringen av demokrati, dels som en länk mellan regionens parter och 

EU och dels för att delta genom speciella program för genomförandet av vitala reformer i 

regionen. Turkiet, menade Bush redan visat prov på det genom sitt bidrag till fredsprocessen i 

Afghanistan, (Amerikanska utrikesdepartementet, 2004a).  

En annan faktor som varit en stark drivkraft under Bush ledning var att nå en lösning i 

Palestinafrågan. Den synen delade han med den turkiske premiärministern Erdogan.  

Under Erdogans besök i vita huset 2005 påpekade Bush att det var av central betydelse att 

Palestina skulle få en egen stat, en egen demokrati och på ett fredligt sätt kunna leva sida vid 

sida med israelerna, (Vita huset, 2005a). Det var även en av frågorna som diskuterades under 

Erdogans återbesök i vita huset. De andra var USA och Turkiets gemensamma hållning för 

Libanons fria nationella utveckling efter konflikten med Israel 2006. USA hade under 2006 

också anförtrott Turkiets regering till inledande möten och förhandlingar med Hamas. En roll 

där den turkiska regeringen främst skulle agera som medlare och framföra de krav som det 

internationella samfundet ställde på Hamas, (Amerikanska utrikesdepartementet, 2006). 

 

En annan del och som även ingick i den strategiska planen var att bejaka den turkiska 

dialogen med sina andra grannar Syrien och Iran. Det var något man från den amerikanska 

sidan såg positivt på så länge det fanns en samordning av amerikanska och turkiska intressen, 
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och där hade USA tidigare också förordat den turkiska dialogen med Hamas i Damaskus 

under 2006. Turkiets roll ansågs därför viktig utifrån ett amerikanskt säkerhetsperspektiv och 

en konstruktiv relation till sina grannländer var därför även bra om den låg i linje med deras 

intressen. USA menade att de flera gånger uppfattats som man vill förändra den iranska 

regimen, men det var inte fallet enligt Bryza utan istället   fokuserade USA på det iranska 

politiska beteendet som borde förbättras internationellt. USA hade därför inget emot att länder 

som Iran, Syrien och Turkiet diskuterade säkerhetspolitik.  

 

USA och Turkiet hade även samma åsikt gällande framställning av massförstörelsevapen och 

USA behöver därför inte diktera villkoren för hur Turkiet ska agera i sina relationer med 

Syrien och Iran. Turkiet menade USA är en NATO allierad och suverän stat, och som en del 

av den internationella koalitionen mot Iran är syftet att uppnå diplomatiska lösningar. 

Lösningar som är förenliga och förbindande med internationella lagar angående Irans 

eventuella framställande av kärnvapen. Turkiet har därför även åtagit sig att ingå och 

implementera ekonomiska sanktioner med stöd av FN resolutionen 1737 för att kunna sätta 

press på den iranska regimen.  

 

Diskussionen om USA och deras syn på terrorism i Turkiet och ansträngningar i det turkiska 

närområdet aktualiserades ännu mer under våren 2007. Matthew Bryza diskuterade de 

turkamerikanska relationerna utförligare. Bryza menade i paritet med Zoellick tidigare år att 

de senaste åren i de turkamerikanska relationerna inte levt upp till förväntningarna. Det nya 

strategiska tänkandet måste därför innehålla mer samordnade processer mot gemensamma 

mål. De missförstånd som eventuellt uppstått, och oklarheter i vissa frågor har ofta grundats 

på en trög byråkrati. Bryza menade därför att den strategiska handlingsplanen nu och 

framtiden mer kommer att samköras med de turkiska kollegorna så att relationen strävar efter 

gemensamma mål där likartat intresse finns innan man utformar taktiken, (Amerikanska 

utrikesdepartementet, 2007c) 

En annan faktor som till stor del även påverkat relationen mellan USA och Turkiet de senaste 

åren var det turkiska parlamentets enligt den amerikanska synen negativa avslag av tillåta 

amerikanska trupper att använda flygbaser in i Irak under 2003, detta trots att man senare 

visat sin goda vilja att vara en betydelsefull aktör för de amerikanska intressena i området. 

USA kunde med turkiskt stöd och från turkisk mark exempelvis bedriva 74 % av sin handel 

och tillförsel till Irak, allt från militärt material, till mer humanitära och andra förnödenheter 

till amerikanska soldater och det irakiska folket. Å andra sidan menade USA att trots olikheter 
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i vissa frågor så har relationen och utvecklingen tagit ett stort kliv sedan 1990 talet. 

Framförallt genom utvecklandet av Baku-Ceyhan pipelinen och det förnyade IMF avtalet som 

bidrog till Turkiets ekonomiska och demokratiska reformeringsprocess, men också att USA 

gemensamt med Turkiet kunnat garantera säkerheten för kurderna i norra Irak. Det är en fråga 

som även idag är en av USA:s viktigaste frågor. 

 

Ett demokratiserat och reformerat Irak skulle enligt USA exempelvis kunna fungera som ett 

föredöme för andra osäkra länder som Syrien och Iran. Turkiet är ett muslimskt land med ena 

benet i Mellanöstern och det andra i Europa en viktig del i den  

historiska utvecklingen där målet är en fredligare region. Bush betonade att istället för att 

stirra sig blind på den etniska härstamningen eller vilken religiös bakgrund människor har så 

ansåg han att det var viktigare hur bron mellan väst och öst kunde byggas. Turkiets nya 

generation är en viktig del av den förbindelsen. 

 

Det fanns dock element på hemmaplan som inte höll med den amerikanska regeringen och 

Bushadministrationen. Bush administrationen hade därför tydligt visat sitt missnöje med ett 

lagförslag som skulle innebära begränsat eller minimerat stöd till Turkiet. Lagen, om den 

blivit verklighet skulle enligt regeringen betyda att det som USA de senaste åren kämpat för, 

en strategisk och ekonomisk utveckling i Kaukasus skulle begränsas samt minimera 

möjligheterna för ett ökat samarbete mellan Turkiet och Armenien i framtiden, (Amerikanska 

utrikesdepartementet, 2004b).  

 

Den amerikansk-turkiska dialogen var väldigt aktiv 2004, det i stort sett rådde politisk 

skyttetrafik mellan de båda länderna. AKP partiets och nu tillträdde premiärministern Recep 

Tayyip Erdogan gästade President Bush i Washington i januari, och Bush besökte även för 

första gången Turkiet senare samma år. Dialogen handlade fortsättningsvis om det strategiska 

samarbetet, och flertalet terrordåd som på senare tid drabbat Turkiet, men även utvecklingen i 

Irak diskuterades. För Bush gällde det nu att finna nya lösningar på hur USA och Turkiet 

tillsammans skulle hantera den nya situationen efter 11 september, 2001. På Bush första resa 

till Turkiet var målet därför att diskutera NATO: s utveckling och hantering av de nya 

konflikterna, men hans resa innebar också att USA nu börjat intressera sig för religionsfrågor.  

 

Att Turkiet var ett föregångsland för Islam och att religionen går att kombinera med den 

demokratiska utvecklingen stod fast redan tidigare för USA, men nu hade Bush personligen 
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involverat sig i att besöka olika religiösa ledare i Turkiet. Syftet med det var att visa ett 

amerikanskt stöd för olikheter samt få en bättre bild av hur landet var uppdelat. Bush besökte 

och hade därför samtal med såväl ledare i synagogor, som kristna och muslimska 

representanter. Han påpekade att alla står vi lika inför terrorn, och terrorister skiljer inte på 

religion, därför måste vi utkämpa det här tillsammans för att inte göra anspråk på allas 

rättighet till fred och frihet. Bush menade vidare att Turkiet och det turkiska folket också 

upplevt terrorismens hemskheter och var därför även medvetna om att terrorn måste 

bekämpas, främst med bakgrund av PKK: s avbrutna eld upphör mot det turkiska folket.  

 

Den religiösa delen av den här resan var även något som Bush ansåg var värt att bygga vidare 

på. Framförallt för att kunna hantera de problem som finns i Mellanöstern, vilka ofta kan 

relateras till religiösa olikheter, (Vita huset, 2004c). Karen Hughes besökte på uppdrag av 

Bush Turkiet i september 2005 i syfte att stärka synen på samförstånd i förståelsen av olika 

religioner och deras betydelse för regionen. Hughes menade att för att kunna bygga broar 

mellan regionens länder måste vi först bygga upp en ömsesidig respekt för kulturella olikheter 

och religiös tro. Ett sätt var att skapa en dialog genom utbyte av olika religiösa forum och 

program, vilket exempelvis kunde omfatta framtida kunskapsutbyten mellan turkiska och 

amerikanska skolungdomar. USA ansåg det därför positivt att det fanns frivilliga 

studieorganisationer som arbetade för ökad språkundervisning i engelska och datakunskap 

redan i låg ålder. Även om de strategiska riktlinjerna flera gånger påtalats de senaste åren som 

viktiga led i kriget mot terrorismen, och andra utvecklingsområden på det politiska området så 

hade samarbetet ändå inte uppnått de amerikanska förväntningarna, (Amerikanska 

utrikesdepartementet, 2005a). 

 

Det var som ställföreträdande utrikesminister Robert Zoellick påpekade i Washington juni 

2005, att den senaste tre års perioden hade varit en besvikelse i de amerikanskturkiska 

relationerna. Något som dock kunde förklaras genom en ömsesidig förvirring och frustration 

hos båda sidor. Framförallt för att USA mest fokuserat alltför mycket på enskilda frågor i ett 

regionalt perspektiv. Det var frågor som den ekonomiska utvecklingen där USA ville uppnå 

bilaterala avtal med Turkiet, men även utvecklandet av energikorridoren Baku-Ceyhan. 

Frågor som USA dock såg positivt på och där energifrågan fortfarande var en viktig del att ta 

hänsyn till i den gemensamma dialogen. USA hade även lagt mycket kraft på ett turkiskt 

medlemskap i EU vilket man fortfarande gjorde 2005, men det var viktigt menade man från 

amerikanskt håll att inte glömma bort den globala kontexten. Den strategiska dialogen under 
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början av 2005 hade därför förutom det bilaterala samarbetet omfattats av hur USA och 

Turkiet skulle kunna införa de politiska, ekonomiska reformerna samt lösa de frusna 

konflikterna i Mellanöstern. 

 

Zoellick menade att eftersom det turkiska framtida EU inträdet inte är en enkelspårig väg 

måste nya blickar riktas mot ett globalare strategiskt samarbete. USA kunde därför lära sig av 

Turkiets erfarenheter att en modernisering av demokrati och religiös förståelse inte sker på en 

gång. Från den amerikanska sidan har synen på Irak efter invasionen 2003 också mest 

fokuserat på hur man ska bygga upp ett modernt demokratisk samhälle och där har Turkiet 

haft en vital roll, även om den turkiska synen på Irak inte alltid varit i linje med den 

amerikanska.  

 

Moderniseringen i Irak kunde enligt amerikanska förhoppningar ha en positiv effekt även för 

den turkiska moderniseringen. USA menade att fokuseringen inte bara kunde stirra sig blind 

på ett historiskt europeiskt perspektiv som var fallet under lång tid. NATO: s och den tidigare 

turkiska insatsen i Afghanistan är ett led i den nya globala riktningen. En riktning som inte 

heller bara borde fokusera på konflikter i Mellanöstern utan även andra problem som ligger 

hand i hand med USA: s demokratiska intressen i Turkiet. Områden som Darfur i Sudan och 

andra u-länders problem borde enligt USA bli en del av den globala processen mot en mer 

humanitär och mänskligare glob, (Amerikanska utrikesdepartementet, 2005b). 

 

En annan viktig fråga på den amerikanska strategiska dagordningen var relationen mellan 

Turkiet och Armenien. En relation sen konflikten 1915 skapat olika politiska 

historietolkningar i båda lägren om vad som egentligen hade hänt. Den etniska rensningen och 

massmordet på 1,5 miljoner Armenier utfört av det Ottomanska rikets sista år var dock inget 

som den turkiska regeringen förnekat, men relationen har ändå varit komplicerad. Mordet på 

journalisten Hrant Dink i januari 2007 som utfördes av en turkisk ultranationalist underlättade 

inte direkt situationen. Dink som dessutom var en man med rötter både i Armenien och 

Turkiet.  

 

Den turkiska regeringen har också fördömt händelsen och tagit avstånd från sådant våld. 

Regeringen har även gjort ansträngningar för det som den amerikanska regeringen hävdade 

var nödvändigt att gå mot en lagändring gällande kriminalkoden 301 som idag kriminaliserar 

förolämpningar mot ”turkiskhet”. Lösningen på konflikten är enligt den amerikanska sidan 
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inte heller att politisera frågan ännu mer, utan istället låta, historiker och filosofer verkligen 

reda ut vad som egentligen har hänt. Det är endast de som kan exploatera den turkiska 

historien och förmedla den till det turkiska folket, för den politiska sidan menade Zoellick har 

ju bevisligen inte lyckats. 

 

Den amerikanska förhoppningen är att Turkiet framöver även fortsätter att spela en viktig roll 

i Israel-Palestina konflikten, vilket man redan gjort via diverse förmedlande samtal mellan 

parterna, men även när man deltog med 900 man i den FN ledda fredsstyrkan 2006 efter 

Israels bombningar av Libanesiskt territorium, (Amerikanska utrikesdepartementet, 2007c).  

 

5.6 Analys av USA: s syn på de säkerhetsstrategiska intressena i Turkiet 

 
Vad var då målet med USA:s säkerhetsstrategiska politik mellan 1997-2007?  

I slutet av 1990-talet och under Clintonperioden, från 1997 fram till 2001 får det amerikanska 

säkerhetsstrategiska intresset betraktas som relativt vagt. För det första så innebar 

Sovjetunionens nedmontering en förändrad bild på 1990-talet och att NATO: s betydelse i det 

turkiska närområdet minskade. Visserligen hade Gulfkriget inneburit att det amerikanska 

intresset för turkiska NATO baser varit stort, men den amerikanska Turkiet politiken i övrigt 

var inte av högsta prioritet. USA hade förvisso påbörjat förslag till ekonomiska program för 

reformer av den turkiska ekonomin, men de amerikanska ansträngningarna under Clinton får 

ändå betraktas som mer rutinmässiga. Varför var det så? Förmodligen beror det på att efter 

Gulfkriget fanns inget riktigt hot mot amerikanska intressen, vilket gjorde att deras 

ansträngningar i Turkiet också blev begränsade.  

 

Att USA fortfarande stödde Turkiet ekonomiskt och militärt var mer ett sätt att upprätthålla en 

befintlig NATO relation. USA kritiserade visserligen Turkiets inhemska problem med PKK, 

en terrorgrupp som USA fördömde men det gjordes inga konkreta förbättringar från den 

amerikanska sidan förrän senare. Trots att det rådde ekonomiska och demokratiska problem i 

Turkiet under den här perioden, vill jag hävda att det amerikanska stödet ändå baserades på 

historiska anor med NATO medlemskap och handelsintressen som lever kvar sedan 1800-

talet. Det ansågs förmodligen viktigare från amerikanskt håll och ett realistiskt perspektiv att 

upprätthålla relationen till Turkiet, vilket innebar att de även bejakade sina historiska 

intressen. RAM perspektivet kan användas vid analysen av amerikanska intressen i Turkiet, 
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det innebär även uppkomna hot mot egna nationella intressen som den amerikanska 

regeringen i sin kalkyl inräknat som tänkbara konsekvenser av olika val. Den amerikanska 

regeringen kunde välja mellan att stödja eller lyfta sin hand ifrån en trogen NATO allierad. 

USA valde att stödja för att inte skada NATO relationen och kanske riskera att Turkiet 

övergick till andra allierade som Iran eller Syrien vilket de inte ville riskera. Genom att 

bibehålla ett intresse för Turkiet genom militära bidrag kunde USA också nyttokalkylera med 

ett turkiskt stöd vid eventuell konflikt med andra nationer, samt att Turkiet ändå med sin 

militära styrka och västvänliga ton var en betydande balansspelare mellan kristna och 

muslimer. 

 

Efter terrorattacken 2001 och under George Bush ledning ändrades den amerikanska strategin. 

USA hade här ett ypperligt tillfälle att visa sitt stöd till Turkiet eftersom de båda drabbats av 

terrorism. Den amerikansk-turkiska relationen utvecklades nu efter nya strategiska former. 

Den amerikanska regeringen lovade förbättringar mot terrorism och där ingick en lösning på 

PKK problemet. Det märkliga var att USA redan tidigare diskuterat PKK problematiken 

under Clintons ledning, men det var först efter attacken mot USA själva som ämnet belystes 

alltmer. Problemet med PKK får dock fortfarande ses som en stor tegelsten i den amerikanska 

Turkiet politiken efter som inga konkreta lösningar fram till våren 2007 gjorts. USA hade 

efter 2001 i den strategiska planen som  

 

Bushadministrationen lagt fram även lovat Turkiet att lösa problemet, men det kan i efterhand 

uppfattas som en amerikansk taktik för att få Turkiet att dra åt samma håll som den 

amerikanska linjen. Relationen har inte alltid varit klockren och en del turkiska motdrag har 

skett i form av det turkiska nekandet att tillåta USA att använda flygbaser 2003, men även i 

form av annan turkisk kritik under senare år. Utifrån Waltz Strukturrealism och Realismen, se 

sida (20) är tendensen följande: När USA valt att stödja och utlovat bidrag till Turkiet har de 

fått positiv respons. När det löftet inte efterlevdes till fullo, främst genom fortsatta problem 

med PKK fanns tendenser till att den turkiska regeringen och som kritiker menade att Turkiet 

måste agera. Exempelvis genom att inleda samarbete med sina andra arabiska och USA 

fientliga grannländer som Iran och Syrien. Att Turkiet skulle övergå till att stödja Iran eller 

Syrien var väl långsökt, men ökade kontakter innebar ändå förnyad energi hos den 

amerikanska sidan att försöka följa sin utlovade plan. Det är först då som USA också i den 

nya strategiska planen från 2007 och genom insatserna i PKK lägret Makhmour börjat ta tag i 

problemet. Den amerikanska strategiska förändringen har under 1997 även anpassat sig efter 
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hotbilden som efter Gulfkriget varit relativt vilande framtill 11 september, 2001. USA hade 

visserligen liknande inställning 1997-2001, som 2001 till 2007. Skillnaden var att USA under 

Bush ledning skulle åtgärda alla terrorproblem som Clintonadministrationen talade om. Den 

synen var kanske inte så främmande med tanke på omständigheterna, men 

Bushadministrationen genomförde inte allt som utlovats mot Turkiet. Paradoxalt nog och som 

kan vara en förklaring till att de humanitära förbättringar och konkreta lösningar på PKK 

problemen uteblev mellan åren 2001 till 2007. Det anmärkningsvärda under den här perioden 

var att USA i många fall gett Turkiet förtroende i Afghanistan, där de ansvarade för 

utbildning av polisiär verksamhet samt att de fick beröm för sina humanitära insatser.  

 

Med vetskapen om kritiken från turkiskt håll om att USA inte gjort tillräckligt när det gäller 

Turkiets interna problem med polis och militär som missbrukat sin makt och inskränkt på de 

mänskliga rättigheterna. Förmodligen kan det amerikanska agerandet förklaras med (RAM), 

att ett annat mindre fördelaktigt alternativ för USA och den amerikanska regeringen varit att 

istället för att använda sig av den starka turkiska militärmakten i närområdet så kunde de välja 

att lösa de interna problemen, vilket inte varit högsta prioritet under pågående 

terrorbekämpning. Att USA fortsätter att stödja en turkisk militärmakt med ekonomiska 

medel som samtidigt agerar mot demokratiska och humanitära principer som USA själva 

kritiserat på den turkiska arenan verkar betraktas som försumbart. Jag menar därför att 

Kenneth Waltz strukturrealistiska perspektiv baserat på en hierarkisk formering mellan stater i 

många fall kan symboliseras av den amerikansk-turkiska relationen. 

 

Den nya amerikanska strategin från 2007 är mer fokuserad på en globalare kontext eftersom 

den regionala inriktningen tidigare i början av 2000-talet inte uppnått de amerikanska 

förväntningarna. I sin säkerhetsstrategi har de valt att ändra sin profil som rationella statliga 

aktörer. Nya alternativ som tidigare inte var lika högt prioriterade som att visa en stark 

militärmakt och där USA under de senaste åren mer börjat inrikta sig på andra lösningar en 

rent militäriska. Bush intresse för religionsfrågor i Turkiet och dess närområde kan vara en ny 

strategi för att lösa konflikter på annat sätt samt ett sätt att öka förståelsen för Islam. Det är 

utifrån ett kognitivt analysverktyg en Bushtaktik som enligt min mening är en anledning till 

USA: s vilja att utveckla den turkiska nationen och på så sätt dra nytta av deras gemensamma 

NATO samarbete.  
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Det får också anses som ett rimligt skäl för Bush för att visa hemmaopinionen och andra 

politiska motståndare att stödet till Turkiet inte är förgäves. Frågan kan ändå ställas varför 

USA har valt att stödja Turkiet i vått och torrt, med undantag för vissa tillfällen. Jag menar att 

Turkiet inte direkt agerat som ett kollektiv för att lösa sina problem med demokratisering och 

skyddande av mänskliga rättigheter. Landet har dessutom agerat emot USA och får för den 

delen inte klassas som den ultimata allierade. Under normala omständigheter skulle det 

amerikanska stödet vara som bortblåst om ett land inte agerar efter de amerikanska och 

västliga liberala idealet, men varför inte nu? Jag menar att den historiska relationen mellan 

USA och Turkiet/Ottomanska riket sedan tidigare på 1800-talet är betydande än idag, 

framförallt för att det redan då fanns amerikanska intressen för att skydda sina medborgare 

och religiösa budskap. Det kan vara fallet idag med att den kristna minoriteten är en 

betydande del för att det amerikanska stödet fortfarande är starkt. 

Det är också med anledning av att USA som stat och RAM artist varit tvungna att prioritera 

och kalkylera med alternativ som gynnat det amerikanska intresset. Med RAM som verktyg 

syns också staters fallgropar. USA har trott på en linje som sedan inte levt upp till andras 

förväntningar, i det här fallet Turkiets. USA har i vissa fall fått arbeta hårt för att få igenom 

sina statliga intressen, men det motstånd från turkiska kritiker får ändå betraktas som 

hanterbart i förhållande till andra säkerhetsrisker som kunnat uppstå. USA hade kunnat satsat 

på att stödja andra aktörer i området för att få igenom sina intressen, men som inte haft 

samma militära och politiska potential och förmodligen inte samma lojalitet som NATO 

landet Turkiet  
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5.7 USA: s syn på Cypernkonflikten och turkiskt EU medlemskap 

 

En annan viktig fråga för den amerikanska regeringen var den turkiska relationen till den 

andra NATO allierade Grekland. Den 8 juli 1997 diskuterades relationen mellan Turkiet och 

Grekland av den amerikanske utrikesministern Madeleine K. Albright den turkiske 

utrikesministern Cem, samt den grekiske utrikesministern Pangalos. Det var ett möte där 

framförallt Albright betonade att båda länderna borde sträva efter att uppnå bättre relationer 

samt uppnå en lösning på Cypernkonflikten. Vad var då syftet med en bättre relation enligt 

USA? Skälet var dels menade Albright att de båda NATO allierade Turkiet och Grekland 

måste lära sig att ömsesidigt respektera varandras suveränitet. Framförallt genom att 

hörsamma varandras åsikter. Dels skapade en förbättrad relation mellan länderna förmodligen 

även bättre möjligheter för ett regionalt stabilare område. Det innebar också att Turkiet och 

Grekland som allierade var tvungna att finna lösningar på hur de skulle kunna hantera 

liknande intresseområden i det Egeiska havet på ett fredligt sätt, (Amerikanska 

utrikesdepartementet, 1997d).  

 

Cypernfrågan hade ofta en plats på den amerikanska regeringens agenda vid möten med 

turkiska och grekiska representanter, oberoende av om det var Clinton eller 

Bushadministrationen som satt vid makten. Att USA därför uppmanade sina båda NATO 

allierade till runda bords samtal var inte särskilt anmärkningsvärt, men att det var en fråga 

som berörde stod klart, och under George Bush ledning diskuterades konflikten allt oftare. 

Det kan till stor del bero på att George Bush träffade sina turkiska kollegor oftare än Bill 

Clinton. Betydelsen av den amerikansk-turkiska relationen påtalades ofta som positiv under 

Bush ledning, bland annat av den turkiska regeringen och exempelvis av den turkiske 

premiärministern Bulent Ecevit i hans möte med Bush 2002. Turkiet hade också enligt Bush 

gjort en del framsteg för att uppnå en lösning på Cypernkonflikten, där Turkiet öppnat upp 

den frusna relationen till Grekland genom att ha uppmanat den grekiske regeringen till 

inledande förhandlingar.  

Bush påpekade också att en förbättrad relation mellan Turkiet och Grekland inte bara skulle 

vara bra för Cypern och NATO. Det skulle förmodligen även skapa nya möjligheter för ett 

utökat samarbete mellan Turkiet och Grekland, och det menade han i sin tur kunde leda till en 

ökad ekonomisk utveckling för båda länderna. Förutom att USA ville att Turkiet och 

Grekland skulle lösa konflikten på Cypern fanns det även en amerikansk önskan att Turkiet i 
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framtiden kunde bli medlemmar i EU. EU frågan diskuterades därför flitigt med den turkiska 

regeringen under Bushadministrationen, och av Bush med rättvise och utvecklingspartiets, 

(AKP) ledare Recep Tayyip Erdogan i december 2002.  

 

Erdogan hade i november bärgat valsegern i Turkiet, men inte blivit godkänd av det turkiska 

parlamentet och därför blivit hindrad att tillträda premiärministerposten. Erdogans seger ingav 

ändå menade den amerikanska regeringen nya förhoppningar för den fria demokratin i 

Turkiet, vilket var en viktig del i det strategiska samarbetet mellan USA och Turkiet i 

framtiden. Dialogen var hela tiden löpande mellan de två och 2004 gästade Erdogan Bush i 

Vita huset, nu som tillträdd premiärminister. Bush menade att USA såg positivt på att 

Erdogan verkade ha en vilja att lösa den historiska konflikten, (Vita huset, 2002a,b, 2004a). 

 

USA välkomnade också att Turkiet 2006 kommit med konkreta förslag på lösningar i 

Cypernkonflikten. Det turkiska förslaget som var i linje med FN: s generalsekreterare från 

2004 innebar förändringar i framtiden som att minimera isoleringen av turkcyprioter. Turkiet 

gav därför klartecken till det internationella samfundet att leda samtalen om Cyperns 

föreningsprocess. USA menade att de aktivt kommer att stödja FN i den processen, men 

betonade också vikten av en konstruktiv och seriös dialog. Alla förslag som kunde leda till en 

lösning på problemet var därför välkomna, (Amerikanska utrikesdepartementet, 2006i). 

 

Cypernfrågan hörde också ihop med Turkiets eventuella framtida inträde i EU. Bush hade 

personligen varit drivande i EU frågan för att få till en turkisk förhandling och fört flera 

förespråkande samtal med ledande politiker inom EU. Och det turkiska EU medlemskapet 

kunde nu behandlas 2004 eftersom Turkiet uppfyllt Köpenhamnskriterierna och tillika EU: s 

demokratiska grundkriterier. Enligt USA var det ett stort beslut av EU: s ledare att inleda 

förhandlingar, och ett turkiskt medlemskap skulle vara ett historiskt viktigt beslut för den 

europeiska utvecklingen. I december 2002 motiverade USA också varför de gav sitt fulla stöd 

till ett turkiskt EU medlemskap. Turkiet menade USA, kommer att bevisa att det går att 

kombinera Islam med demokrati, och ett turkiskt EU medlemskap ligger även i linje med 

USA och Turkiets övriga ekonomiska samarbete. EU kan enligt USA bidra med nya 

möjligheter för Turkiet och den turkiska befolkningen, (Vita huset, 2002c). 
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5.8 Analys av USA: s syn på Cypernkonflikten och Turkiskt EU medlemskap 

 

Hur ska jag då kunna analysera USA: s intressen i Cypernkonflikten och Turkiets eventuella 

EU medlemskap utifrån ett RAM perspektiv? Kan RAM hjälpa till att förstå hur USA agerar 

eller varför de gör det för Turkiets räkning? Jag skulle vilja svara både ja och nej på den 

frågan. Om vi först tittar på det amerikanska intresset för Cypernfrågan som historiskt sett 

varit betydande för den amerikanska utrikespolitiken ända sedan den turkiska invasionen 

1974. I slutet av 1990-talet har USA nöjt sig med att förklara för de båda kombattanterna, 

Turkiet och Grekland att det inte är bra med en konflikt för att det bland annat påverkar 

NATO samarbetet.  

 

I takt med Turkiets ekonomiska reformerande politik mot en öppnare marknad har USA insett 

att problemen vuxit sig större och interagerar med Turkiets ekonomiska utveckling. En 

lösning på Cypernkonflikten är också en av de avgörande faktorerna för att Turkiet ska bli 

beviljade ett EU medlemskap. Det verkar som att USA i takt med den ändrade ekonomiska 

strategin att uppmuntra Turkiet till fri och rörlig konkurrens haft en vilja att minimera sitt eget 

ekonomiska bidrag. USA: s strävan efter ett turkiskt EU medlemskap kan vara ett amerikanskt 

drag i syfte att utöka den turkiska ekonomiska marknaden. På så sätt hoppas USA att de kan 

avlastas av EU när det gäller det ekonomiska bidraget och att EU förstår betydelsen av att ha 

ett starkt Turkiet som en strategisk viktig pjäs i en orolig region. Att USA också 

fortsättningsvis på 2000-talet uppmuntrade förbättringar i den turkiska dialogen med 

Grekland var en annan del i den strategiska planen. Tidigare hade den amerikanska sidan 

förvisso alltid påtalat en lösning, men nu var den mer i strukturerad form, dels för att möta EU 

kraven för ett turkiskt medlemskap och dels för att en fredlig lösning skulle stärka det 

ekonomiska utbytet mellan Turkiet och Grekland.  

 

Ett turkiskt EU medlemskap innebär också att den ekonomiska marknaden vidgas för Turkiet, 

vilket av USA ansågs positivt för det bilaterala samarbetet mellan USA och Turkiet. Den 

amerikanska regeringen får väl i det avseendet anses ha agerat i rationellt syfte mot Turkiet, 

trots att inte mycket hänt för att nå en lösning på Cypern frågan. Det kan bero på flera 

faktorer, men jag skulle vilja belysa en faktor som avgörande från den turkiska sidan. Det är 

framförallt de många regeringsskiften som Turkiet genomgått mellan 1997-2007. Många 
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ledande ministrar har kommit och gått i den turkiska politiken, vilket inte givit någon 

kontinuitet i det amerikansk-turkiska samarbetet.  

 

Jag menar att USA varit rationella enligt (RAM) för att maximera sina egna intressen i frågan, 

som exempelvis omfattar ett stabilare NATO samarbete med Grekland och inledande 

förhandlingar om ett turkiskt EU medlemskap. Den amerikanska regeringen har dock inte 

kunnat gardera sig mot de förändringar som skett inom den turkiska politiken. Enligt USA så 

har Turkiet trots sina interna problem ändå varit drivande mot förhandlingsbordet för att möta 

sina politiska antagonister i Grekland.  

 

En faktor som RAM i det här fallet inte kunnat förklara är varför amerikanska aktörer som 

skulle ha agerat efter gemensamma amerikanska direktiv inte lyckats, framförallt mellan åren 

2003-2007. Enligt amerikanska utredningar har det visat sig bero på bristande 

policyverksamhet i vissa frågor mellan USA och Turkiet. Det är därför en del missförstånd 

uppstått i frågor som från början karaktäriserades av en gemensam amerikansk-turkisk syn. 

Att Bush och hans administration personligen involverat sig i den turkiska EU frågan kan 

dock inte RAM svara på, däremot kan en analys göras med hjälp av det kognitiva och 

inrikespolitiska perspektivet.  

 

Hur kommer det sig att Bush ringer till ledande politiker inom EU för att Turkiet ska kunna 

bli medlemmar? Det kognitiva perspektivet har här bidragit till analysen av president Bushs 

agerande. Det är tänkbart att Bush fått några irrationella infall när han ringt EU politiker men 

det är mindre troligt. Frågan anser jag är relevant för att belysa vilken drivkraft Bush och 

USA har haft. Den amerikanska regeringens intressen har varit mer grundade än på 

irrationella uppringningar av Bush, å andra sidan kan inte hans beteende ha betecknats som 

irrationellt utanför ramarna av det statliga intresset. Det beror på att det mesta av den 

amerikanska regeringspolitiken går via Bush, eller på uppdrag av hans administration. Med 

bakgrund av den amerikanska linjen i mellanöstern kanske det inte är så förvånansvärt. Jag 

menar att om USA hjälper Turkiet att få ett EU medlemskap underlättar det kanske deras 

relationer i Mellanösternfrågor. USA har där hävdat betydelsen av Turkiet som NATO 

medlem och balansspelare mellan olika konflikter och Turkiet får anses ha intagit den 

underordnade aktörsrollen som Waltz Strukturrealistiska perspektiv belyser. Framförallt med 

USA: s stöd garderade de sig mot andra motståndare i ett oroligt område. En politisk allierad 

som USA kan lita på så länge det finns ett ömsesidigt intresse. Turkiet får hjälp med den 
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ekonomiska biten och politiskt och militärt skydd, samtidigt som USA får en allierad som 

upprätthåller amerikanska och västliga intressen i området.  

 

En annan faktor värt att analysera med det inrikespolitiska perspektivet är att Bush haft 

hemmaopinionen emot sig när det gäller sitt samarbete med Turkiet. Jag tänker främst på det 

amerikanska lagförslaget 2002, vilket Bushadministrationen opponerade sig emot och om det 

blev verklighet skulle innebära att det ekonomiska stödet till Turkiet minimerades. Bush och 

den amerikanska regeringen hade varken som mål att förlora hemmaopinionen eller att inte 

tillfredsställa sin strategiska allierade Turkiet. Den amerikanska regeringen hade redan under 

Clintons period i slutet av 1990-talet belyst faran med utökade bidrag till Turkiet och den 

kringliggande utvecklingen med energi och ekonomi som åtgärder som inte fick belasta de 

amerikanska skattebetalarna. Det är tydligt att RAM modellen i det här fallet kan förklara 

varför USA väljer att stödja Turkiet, för det är ett fördelaktigt alternativ till att upprätthålla 

kontrollen i Mellanöstern. Bush taktik sett utifrån det inrikespolitiska perspektivet får antas ha 

varit att propagerat för den säkerhetsstrategiska betydelsen som ett högt ekonomiskt och 

militärt bidrag bidrar med. När Bushadministrationen uttryckte det som djupt olyckligt om 

inte en Turkiet budget får vara intakt menade Bush att säkerheten för amerikanska intressen i 

området inte kunde garanteras. Underförstått kan det antas att Bush menade kriget mot 

terrorismen, det är också det som kan relateras till det inrikespolitiska perspektivet där ett krig 

kan utmålas som enda utväg om opinionen och stödet inte finns på hemmaplan. 

 

6. Slutdiskussion 
 

Vilka slutsatser kan då dras utifrån den analyserade tioårsperioden? 

I den här undersökningen har syftet varit att analysera vilka nationella politiska intressen USA 

har i Turkiet samt om ett intresse genomgått förändringar över tid. Det har också varit att 

analysera om det amerikanska intresset är av strategisk natur. 

 

Den amerikanska utrikespolitiken mot Turkiet var till stor del inriktad på ett ekonomiskt 

energipolitiskt intresse. USA fokuserade därför mycket på att utöka det bilaterala samarbetet 

mellan länderna. Det drogs därför nya riktlinjer för hur den turkiska ekonomin skulle komma 

på fötter och målet från den amerikanska regeringens sida var inte att direkt ekonomiskt 

stödja Turkiet, utan istället att uppmuntra företag och banker att investera i landet.  
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Det framtida Baku-Ceyhan var också en stor anledning till att USA antog att en sådan 

investering skulle bli möjlig. I det amerikanska ekonomiska och energipolitiska intresset 

innehöll det även en amerikansk strategi att försöka undvika att belasta den amerikanska 

statens ekonomi. USA ville undvika ett ökat statligt bidrag till Turkiet eftersom det skulle 

drabba de amerikanska skattebetalarna och som inte skulle vara bra för opinionen på 

hemmaplan. Det var ett sätt att få igång en friare ekonomisk marknad i Turkiet genom 

skattelättnader och tullfri export och import. Det var inte bara relaterat till att USA enbart 

ville lyfta upp den turkiska ekonomin utan att USA även hoppades på att det skulle leda till 

turkiska företags investeringar i USA. 

 

När det gäller den amerikanska synen på cypernfrågan får den betraktas som mer intressant i 

början av 2000-talet än på slutet av 1990-talet, främst med anledning av att det amerikanska 

intresset för en stabilare region blev mer tydlig efter 11 september, 2001. USA ville lösa 

konflikten mellan Grekland och Turkiet på ett annat sätt än tidigare. Flera möten mellan 

länderna genomfördes, där USA påtalade NATO samarbetet och ett EU medlemskap för 

Turkiet av central betydelse. USA ville även försöka övertyga de båda antagonisterna om att 

den ekonomiska utvecklingen och utbytet mellan länderna skulle bli bättre om en lösning på 

konflikten kunde uppnås. Att USA tryckte på för ett turkiskt EU medlemskap anser jag går 

hand i hand med den amerikanska strategin att slippa direktinvesteringar i Turkiet, och i 

stället låta marknaden öka den ekonomiska utvecklingen i Turkiet. EU hade i det avseendet en 

viktig roll genom att avlasta det amerikanska ekonomiska stödet till Turkiet med de nya 

handelsmöjligheter som ett turkiskt EU medlemskap kan innebära. Tiden innan 11 september, 

2001 överensstämmer inte med de flesta realisters antagande om att säkerhetspolitik går före 

ekonomi och socialpolitik. Clintons tid som president visade på motsatsen eftersom mycket av 

den amerikanska politiken inriktats på ekonomiska och humanitära reformer i Turkiet och där 

de även kunde vara ett föredöme för andra demokratiska reformprocesser i före detta 

Sovjetstater i närområdet.  

Efter 11 september, 2001 förändras det amerikanska intresset, från att tidigare mer fokuserat 

på inrikespolitiska reformer i Turkiet så innebar det nya tänkandet hur USA på strategiskt 

bästa sätt skulle jaga bort terrorismen. Enligt min bedömning låg det största intresset i ett mer 

regionalt Mellanöstern perspektiv eftersom de amerikanska ansträngningarna mest fokuserade 

på utvecklingen i Irak samt att terrorhoten främst ansågs var relaterade till det turkiska 

närområdet. USA påtalade under den här perioden vikten av att ha Turkiet som allierad mot 
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en gemensam fiende. Att den amerikanska synen på terrorism förändrades 2001 stod klart 

efter 11 september, men det innebar även förändringar i den amerikanska synen på Turkiet 

som strategisk allierad. Vad berodde då en sådan förändrad syn på? Visserligen hade Turkiet 

precis som USA förlorat medborgare i terrorattacken, men det fanns nu ett större amerikanskt 

intresse i att skapa nya allianser mot en sådan hotbild. Att USA regionalt hade ringat in 

terrorns område till Mellanöstern stod klart efter 2001. Det strategiska samarbetet som 

tidigare varit mer begränsat sammansatt och relaterat till ekonomi och säkerhetspolitik via 

NATO gick nu under en strategisk plan för NATO omvandling och förändring i 

säkerhetsorganisationen.  

 

Ökade befogenheter för underättelsetjänsten sågs nu som en viktigare del än tidigare. USA 

menade också att Turkiet hade en viktig roll att spela med sina kontakter med Palestina och 

Israel för att nå en fredlig lösning på konflikten. Att Turkiet hade den ledande rollen i ett 

konfliktfyllt Mellanöstern blev tydligare när Bush bjöd in Turkiet till G8 mötet 2004. Bush 

påpekade att Turkiet bevisligen klarar av ansvaret och refererade till att de ledde 

fredstrupperna i Afghanistan, och det var tydligt att Bush kategoriserade Turkiet som en av 

USA:s viktigaste allierade.  

 

Det var framförallt också en plan som innehöll Irakiska förbättringar med hjälp av turkisk 

övervakning av utvecklingen i landet. Både före den amerikanska invasionen av Irak 2003 

angående lokaliseringen av massförstörelsevapen och senare efter Saddam Husseins gripande 

i forma av humanitära insatser och som delaktiga i den demokratiska utvecklingen. Frågan är 

då varför USA valde en så omfattande omorganisering på flera nivåer i sin turkiska 

utrikespolitik? Ett svar som bättre kan ges utifrån Waltz strukturrealistiska perspektiv. 

 

Enligt min mening fanns det intentioner på att USA: s förstärkningar inom den turkiska 

ekonomin skulle stärka deras roll i NATO. Detta var ett sätt att slippa stå ensam i en så stor 

konflikt som den globala terrorismen omfattar, Waltz strukturrealism belyser frågan så här, 

om ni hjälper oss så hjälper vi er, men där USA var den dominerande aktören. Det visar också 

på att realismens fjärde antagande av Viotti & Kauppi om att säkerhetspolitik prioriteras före 

övriga frågor även kan omvärderas. Det är under den amerikanska reformeringen av sin  

Turkiet politik som frågor rörande ekonomi och socialpolitik är nödvändiga komplement till 

den säkerhetspolitiska utvecklingen. USA hade nu liknande erfarenheter som Turkiet av 

terrorism som drabbats av under flera årtionden, kanske förstod USA den turkiska situationen 
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bättre nu än tidigare. Det går inte att bortse från att det snarare var av eget intresse än att i 

första hand lyfta fram Turkiet. För Turkiet fanns det heller inte så många andra alternativ att 

föredra än att hoppa på det som Waltz belyser 

”bandwagon” alternativet vilket var det mest förmånliga. En ökad samvaro med exempelvis 

Iran och Syrien var knappast ett alternativ och ingen lösning som skulle gynna den turkiska 

utvecklingen.  

 

Den strategiska planen har dock både globalt och inrikespolitiskt visat sig vara allt annat än 

enkel att implementera. Problemet var enligt USA att den amerikanska synen måste bli mer 

global i framtiden eftersom samarbetet med Turkiet inte fungerat klockrent de senaste åren.  

Att lägga allt fokus på Mellanöstern och det turkiska närområdet hade uppenbarligen inte 

burit frukt efter de amerikanska förväntningarna. I de nya riktlinjerna för 2007 och framåt 

menar jag att USA återigen lagt om sina strategiska riktlinjer för Turkiet. För att kunna lösa 

regionala konflikter tillsammans i området verkar det som om USA börjat leta orsak och 

verkan även på annat håll. Att USA ägnat stora planer för Turkiet under 

Bushadministrationens ledning verkar vara relaterad till att de haft en vilja att lösa Iraks 

demokratiska utveckling med hjälp av Turkiet, då de menar att problemen i Irak hänger ihop 

med PKK: s situation i Turkiet. Ett problem som måste lösas gemensamt och alla politiska 

instanser i båda länderna måste dra åt samma håll.  

 

Intresset för Turkiet var också nu mer inriktat på att USA ansåg att Turkiet kunde spela en 

viktig roll i Mellanöstern eftersom Turkiet hade goda relationer både med Israel och de övriga 

mindre USA vänliga länderna som Iran och Syrien. Enligt min bedömning var det här ett sätt 

att få igenom sina egna intressen och stabilisera regionen samt skapa bättre förutsättningar för 

en demokratisk utveckling i Irak. USA kunde därför även använda Turkiet för att bevaka sina 

intressen i de forna sovjetrepublikerna. Samtidigt kunde en stark militärmakt som Turkiet 

även hålla koll på Irans mer osäkra utveckling och eventuella framställande av nukleär 

verksamhet. Att USA hade lovat att även hjälpa till i Turkiets jakt på PKK får också ses som 

att USA kunde slå två flugor i en smäll. Genom att hjälpa Turkiet mot PKK hjälpte USA även 

sig själv. Problemet var bara att USA enligt den turkiska sidan inte efterlevt det löftet.  

 

USA hade tagit Turkiets hjälp för given mot de nya problemen och det kom också som ett 

bakslag mot den amerikanska regeringen när Turkiet valde att motsätta sig att USA använde 

sig av flygbaser på turkisk mark. Den ökade terrorvågen i Turkiet efter 2004 får antas bero på 
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Turkiets ökade samarbete med USA. Ett USA som även kunde rannsaka sig själva när den 

amerikanska policyprocessen inte alltid varit samstämmig med den turkiska och därför skapt 

onödiga missförstånd.  

 

Det amerikanska målet var därför att minimera sådana misstag genom att i varje ärende 

stämma av med den turkiska motsvarigheten. En ny amerikansk strategisk inriktning var 

därför aktuell vilken finns som plan våren 2007. 

Istället för att bara fokusera på det regionala området i Mellanöstern började USA 

tillsammans med Turkiet tänka i mer globala termer. Ett utökat globalt samarbete kan enligt 

USA vara en del av processen att lösa upp interna och regionala knutar i Turkiet och deras 

närområde. 

 

Avslutningsvis kan därför följande slutsats dras. Med hjälp av RAM modellen, kognitiva och 

inrikespolitiska perspektiven har analysen visat att det amerikanska nationella intresset under 

första delen av analysperioden 1997 fram till våren 2007 främst varit ekonomiskt strategiskt. 

Det amerikanska intresset har också visat sig vara mer inrikespolitiskt orienterat i Turkiet.  

 

USA:s primära intresse har genomgått en förändring från ett mer ekonomiskt till ett mer 

säkerhetsstrategiskt efter 11 september, 2001. En förändring har även skett från ett 

amerikanskt inrikespolitiskt intresse i Turkiet till ett mer regionalt intresse i hela Mellanöstern 

regionen, framförallt mot Iraks utveckling men även mot terrorhotet som oftast enligt Bush 

administrationen var relaterat till fundamentala islamistiska grupper. De senaste åren har det 

amerikanska intresset mot Turkiet övergått i en fas då USA självkritiskt insett att en ny 

säkerhetsstrategi måste utvecklas för att kunna lösa konflikterna i Mellanöstern området. Att 

George Bush därför började intressera sig för religiösa olikheter i Turkiet får därför ses som 

en del av den strategin genom att försöka förstå sina politiska motståndare i den muslimska 

världen. Enligt min bedömning är också ett religiöst amerikanskt intresse mer förankrat än så 

eftersom den turkiska befolkningen består av 1 % kristna och att ett amerikanskt intresse i den 

kristna minoriteten redan fanns i början av 1800-talet.  

 

Oavsett politisk situation och relation mellan länderna så har USA ändå funnits i bakgrunden. 

Det tål att funderas på, men jag anser att de amerikanska missionärer som vallfärdade till 

Turkiet på 1800-talet än idag är betydande för utvecklingen och det amerikanska stödet till 

Turkiet. Utifrån ett strukturrealistiskt perspektiv kan man även se att USA under perioden 
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lockat med ekonomiska kompensationer till Turkiet som de senare kunnat stödja sig på när de 

behövt en strategisk allierad. Även om Turkiet ibland agerat emot USA får det ändå betraktas 

som att relationen mellan USA och Turkiet under den här perioden varit bra.  

 

När det gäller valet av teoretiska verktyg anser jag att RAM i det här fallet har stöd ifrån det 

inrikespolitiska och kognitiva perspektivet för att se hur stater, och deras representativa 

aktörer agerar efter en stats eller regerings utformade mål. Kombinationen med Realism och 

ett strukturrealistiskt bidrag gör analysen vidare och enligt min mening minimeras också 

risken att missa relevanta delar i undersökningen. Noterbart är att jag därför funnit  det svårt 

att uppnå en hög reliabilitet och validitet om undersökningen endast analyserats med hjälp av 

RAM-modellen som ensam inte är tillräcklig för att analysera amerikanska regeringens 

aktörer. Realismens bidrag har därför varit en viktig del för att se att statliga aktörer drar åt 

samma håll och mot samma mål. Oavsett diverse olikheter i det material som analyserats är 

slutsatsen att en stark regeringsmakt, det här fallet den amerikanska regeringen korrigerar och 

ventilerar de eventuella felsteg deras statliga aktörer gjort. Jag tänker främst på den 

amerikanska policyverksamheten mot Turkiet som i vissa fall fått både intern och extern kritik 

för att i efterhand varit felformulerad och utsatt för missförstånd. I de fallen har dock den 

amerikanska regeringen gått in och slutgiltigt korrigerat. Det är heller ingenting som påverkat 

den här undersökningens resultat mer än att det i framtida forskning på området vore 

intressant att gräva djupare i, då med tillgång till bredare empiriskt material.  

 

I en framtida undersökning skulle jag med bakgrund av den amerikanska kritiken främst av 

Matthew Bryza, 2007, vilja undersöka om den kritik han levererar mot den amerikanska 

policyverksamheten är befogad. Framförallt mot de samkörningsproblem som resulterat i 

missförstånd mellan amerikanska och turkiska myndigheter. Vad är det som gått fel i 

policykedjan? En problemställning kunde exempelvis omfatta om det är individuella misstag 

eller om det är strukturella och byråkratiska ordningar som fallerat. En undersökning som jag 

väl är medveten kan vara svår att få information om och som förmodligen måste utföras på 

amerikansk mark. Men om den informationen stämmer finns det funderingar om hur sådana 

kapitala misstag kan begås av säkerhetsidealet ”USA”. 
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