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Abstract	  

Turkey has often been described as a cultural and geographical bridge between West 

and East. When the Islamic AKP came to power in Turkey 2002 many critics feared 

that the country was going to abandon its former Western allies and strengthen their 

relations with the Arab world instead. The criticism was intensified when the AKP 

increased Turkey’s bilateral relations with the Middle East and moved closer to 

former foe’s like Iran and Syria, at the same time as their long-time friendship with 

Israel experienced serious crisis. The aim and purpose of this thesis is to describe and 

explain the change in AKP’s foreign policy towards Israel. 

The research method is a combination of a qualitative text analysis of Turkey’s 

speeches in the UN General debate and Jakob Gustavsson’s model for explaining 

foreign policy change.  

The results show that the Turkish-Israeli relations have deteriorated after the Israeli 

attack on the Gaza Freedom Flotilla in 2010, particularly regarding diplomatic 

relations and military agreements. Based on Gustavsson’s model, possible 

explanations to AKP’s foreign policy change towards Israel, is structural changes 

such as a growing economy, a strong Turkish public opinion and new partners, with 

the Gaza war and the attack on the Freedom Flotilla functioning as catalysts for the 

deterioration.  
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1	  Inledning 

Turkiet har de senaste decennierna ofta beskrivits som ett sekulärt muslimskt land 

med en tolerant konstitution och en högsta önskan om att bli medlem i EU. Men efter 

att det islamska Rättvise- och Utvecklingspartiet, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), 

kom till makten 2002 har det skett en förändring i Turkiets utrikespolitik, en 

utveckling som enligt kritiker från landets allierade i väst tyder på att Turkiet nu ser 

sig om efter andra samarbetsalternativ. 

1.1	  Problemformulering	  

Avståndet mellan stater och människor krymper i takt med att världen blir allt mer 

globaliserad. Relationerna mellan länder påverkas av den utrikespolitik som enskilda 

stater för, vilket motiverar relevansen för forskning kring densamma. Turkiets 

förändrade utrikespolitik påverkar ett stort antal människor, i synnerhet med tanke på 

utvecklingen i Mellanöstern, där den arabiska våren skapat nya förutsättningar för 

regionalt inflytande. 

Det skifte som ägt rum i den turkiska utrikespolitiken under AKP är ett aktuellt 

forskningsämne där huvudfrågan tycks vara huruvida Turkiet är på väg bort från det 

västliga samfundet eller ej. Landet har som Nato-medlem och EU-kandidat länge stått 

på västländernas sida i stora utrikespolitiska frågor, men har sedan AKP kom till 

makten stärkt sin Mellanöstern-politik i något som av kritiker i väst tolkats som en 

möjlig svängning från väst till öst. Till exempel röstade Turkiet i juni 2010 emot FN-

sanktioner mot Iran, strax efter att de turkisk-israeliska relationerna nått nya 

bottennoteringar efter Israels bordning av det turkiska fartyget Mavi Marmara som 

var på väg mot Gaza i ett försök att bryta blockaden. 

AKP-företrädare hävdar dock att den nya utrikespolitiken syftar till att skapa fred och 

stabilitet i regionen, och förhoppningen är att bilden av Turkiet som regional 

fredsmäklare ska övertyga skeptiska européer om att landet är en värdefull 

samarbetspartner och EU-medlem. 

Skiftet i den turkiska utrikespolitiken i stort under AKP:s regeringsperiod är ett allt 

för omfattande och komplext forskningsämne för att det på ett rättvist och 

vetenskapligt sätt ska kunna avhandlas inom ramarna för en C-uppsats. Därför 

avgränsas den aktuella studien till hur Turkiets relationer med Israel förändrats sedan 
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AKP kom till makten. Med utgångspunkt i tidigare forskning utgår studien från att det 

faktiskt har skett en utrikespolitisk förändring vad gäller Turkiets relationer med 

Israel. Utifrån detta antagande ämnar uppsatsen undersöka hur politiken har 

förändrats samt vilka faktorer som kan ligga bakom förändringen i Turkiets 

utrikespolitik gentemot Israel. 

Studien har både en empirisk och en teoretisk ansats, eftersom studien också kan ses 

som ett försök att i viss utsträckning tillämpa Jakob Gustavssons analysram för 

utrikespolitisk förändring. Forskningsområdet kring utrikespolitisk förändring är 

fortfarande under utveckling. Många forskare har koncentrerat sig kring att utveckla 

analytiska modeller i stället för att ägna sig åt empiriska studier. Denna studie grundar 

sig i tidigare forskning inom fältet och utgör ett bidrag till empiriska prövningar inom 

ämnet.  

1.2	  Syfte	  och	  frågeställning	  

Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka förändringar i Turkiets 

utrikespolitik sedan det islamska AKP kom till makten i landet 2002. Detta avgränsas 

och operationaliseras genom en studie som avser att belysa hur Turkiets relationer 

med Israel har förändrats under partiets regeringsperiod, för att sedan analysera 

möjliga förklaringsfaktorer till denna utrikespolitiska omsvängning.  

Genom undersökningen av förändringarna i Turkiets utrikespolitik syftar också 

studien till att pröva tillämpligheten i Jakob Gustavssons analysram för utrikespolitisk 

förändring. 

Uppsatsens frågeställningar formuleras följande: 

Hur har Turkiets utrikespolitiska beteende gentemot Israel förändrats under AKP:s 

regeringsperiod? 

Vilka faktorer kan förklara Turkiets förändrade utrikespolitiska beteende gentemot 

Israel under AKP:s regeringsperiod? 

1.3	  Avgränsning	  

Turkiets utrikespolitik är ett omfattande ämne som i sin helhet är svårundersökt inom 

ramen för en C-uppsats. Studien inriktar sig därför på Turkiets relationer med Israel 

under AKP:s regeringsperiod. Avgränsningen motiveras utifrån att tidigare forskning 
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slår fast att det faktiskt har skett en förändring i den turkiska utrikespolitiken 

gentemot Israel sedan AKP kom till makten 2002, och i synnerhet efter Gazakriget 

2009 (se 5.8 Den icke-verbala utrikespolitiken). 

1.4	  Centrala	  begrepp	  

Eftersom utrikespolitisk förändring är studiens beroende variabel är det också 

nödvändigt att begreppet definieras, både i termer av utrikespolitik och av förändring. 

Dessutom föranleder benämningen av AKP som ett islamskt parti en definition av den 

betydelse som läggs i begreppet. 

1.4.1	  Utrikespolitisk	  förändring	  

Fram till 1970-talet rådde oenighet kring de analytiska ramarna kring begreppet 

utrikespolitik, men i dag tycks det råda en relativt stabil konsensus kring definitionen. 

Walter Carlsnaes gör ett försök att sammanfatta begreppssynen så här: 

Utrikespolitik består av de handlingar som, uttryckt i former av fastställda 

mål, åtaganden och/eller direktiv, och som drivs av regeringsföreträdare som 

agerar å sina suveräna staters vägnar, riktas mot mål, förhållanden eller aktörer 

– både statliga och icke-statliga – som de önskar påverka och som ligger 

bakom deras territoriella legitimitet (Carlsnaes 2002, 335, uppsatsförfattarens 

översättning). 

För studien betyder definitionen en syn på utrikespolitik som något som uttrycks av 

regeringsföreträdare utifrån dess intentioner, det vill säga att utrikespolitiken formas 

av aktiva val, och inte enbart som svar på externa angrepp. Definitionen passar den 

aktuella studien eftersom förklaringsfaktorer på både nationell och internationell nivå 

undersöks (se 4.2.2 Källor till förändring).  

I studien definieras förändring som ”antingen ett nytt agerande i en given situation, 

eller en givet agerande i en situation som tidigare förknippats med ett annat agerande, 

eller ett nytt agerande i en ny typ av situation” (Goldmann 1988, 10). En relativt enkel 

definition som på ett tydligt sätt skiljer förändring från kontinuitet. 

I uppsatsen begränsas utrikespolitiken till de förändrade relationerna mellan Turkiet 

och Israel, med utgångspunkt i antagandet att det föreligger en förändrad inställning 

hos de turkiska regeringsföreträdarna gentemot Israel.  
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Utrikespolitik skapas i stor utsträckning genom ord, när en stats regering ”uttrycker 

att den stödjer, erkänner eller fördömer andra aktörer i systemet” (Gustavsson 2006, 

257). Vidare föreligger en skillnad mellan verbal och icke-verbal utrikespolitik. Den 

verbala utrikespolitiken utmärks av aktörens uttryckta intentioner kring sitt handlande 

eller kommande handlande gentemot en annan part, medan den icke-verbala 

utrikespolitiken handlar om de handlingar som aktören faktiskt genomför gentemot en 

annan part (Goldmann 1982, 235). I det första fallet redovisas handlingslinjen i 

aktörens uttalanden, i det senare av observatören (Hallenberg 1984, 18). 

Den aktuella studien behandlar både den verbala och den icke-verbala 

utrikespolitiken. Vad gäller den verbala utrikespolitiken analyseras tal där landets 

företrädare uttrycker sig kring Turkiets intentioner och övertygelser vad gäller 

relationen med Israel. Analysen av den icke-verbala utrikespolitiken utgår från 

traditionell forskning, samt policyforskning, rörande Turkiets handlingslinje i 

förbindelserna med Israel. 

Enligt kritiker kan det vara problematiskt att studera den verbala utrikespolitiken. 

Många menar att det bara handlar om en samling ord som saknar egentlig betydelse, 

eftersom vad som sägs och vad som faktiskt görs inte nödvändigt korrelerar. När 

beslut väl har implementerats kan de vara helt väsenskilda tidigare offentliga 

uttalanden (Ibid., 19) 

Men enligt Hallenberg tycks beslutsfattarnas handlingsutrymme begränsas och 

förvandlas till en trovärdighetsfråga efter att de uttryckt sina intentioner offentligt. Det 

gör att det går att betrakta offentliga uttalanden som en reell spegling av den faktiska 

politiken, eftersom det helt enkelt är för svårt för politikerna att förbise och negligera 

det som uttryckts öppet (Ibid.). Denna princip gäller både för inrikes- och 

utrikespolitik. Ett tydligt uttalande innebär att en position har tagits och om det 

framtida agerandet skiljer sig dramatiskt från den angivna ståndpunkten innebär det 

också minskad trovärdighet i frågan. Detta gör att politiker tenderar att hålla fast vid 

den angivna linjen (Ibid., 20). 

I studien analyseras offentliga uttalanden rörande landets utrikespolitik. Med stöd av 

Hallenbergs resonemang finns all anledning att utgå ifrån att dessa uttalanden i stor 

utsträckning representerar den utrikespolitiska hållningen.  
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1.4.2	  Islamism	  

AKP beskrivs ibland som islamistiskt, och ibland som ett islamskt parti. Islamism 

används ofta som en synonym för fundamentalism och syftar till en radikal gren av 

islam medan islamsk snarare är att betrakta som en synonym för muslimsk, och 

religiös i mer allmän bemärkelse (Cox & Marks 2006, xii).  

I uppsatsen används benämningen islamskt om AKP, då partiet distanserat sig från 

sina föregångares mer radikala tankar om en islamistisk världsordning (se 2.1 AKP). I 

vilken utsträckning AKP skulle kunna tänkas vara mer islamistiskt än islamskt, 

huruvida partiet har en dold islamistisk agenda och vari skillnaden mellan AKP och 

andra mer sekulära partier kommer inte att redas ut inom ramarna för denna uppsats.  

Partiet kommer att benämnas som islamskt i de sammanhang där deras muslimska 

rötter kan vara av betydelse för forskningsproblemet. Några ytterligare 

ställningstaganden kring partiets värdegrund kommer inte att göras av 

uppsatsförfattaren, däremot kommer en del av analysen att grunda sig i tidigare 

forskares uppfattning om betydelsen av AKP:s muslimska rötter. Detta motiveras 

utifrån att partiets bakgrund är för intressant för att uteslutas, även om det i den här 

studien inte är möjligt att gå på djupet vad gäller AKP:s ideologiska övertygelser.  

1.5	  Disposition	  

Kapitel 1 innehåller en inledning och problemformulering utifrån vilka syfte och 

frågeställningar formulerats. Vidare presenteras avgränsningar och centrala begrepp. I 

kapitel 2 ges en bakgrund till forskningsämnet. Kapitel 3 går igenom den teoretiska 

bakgrund och forskningsanknytning som ligger till grund för uppsatsen medan kapitel 

4 redogör för den metod som använts. I kapitel 5 och 6 redovisas resultatet av 

analyserna. I kapitel 7 diskuteras resultatet och förslag på ny forskning presenteras.  
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2	  Bakgrund	  

För att ge läsaren en ökad förståelse för forskningsproblemet ges här inte bara en 

historisk bakgrund till omsvängningen i de turkisk-israeliska relationerna, syftet är 

också att förankra antagandet om att denna omsvängning utgör en tydlig skillnad mot 

tidigare handlande – en skillnad som får ytterligare implikationer av AKP:s historia.  

2.1	  AKP	  

Många av Turkiets allierade i västvärlden funderade över vilken roll Turkiet skulle få 

i världsordningen när det islamska Rättvise- och Utvecklingspartiet (AKP) kom till 

makten i landet – som har en muslimsk majoritet men också en starkt sekulär 

statstradition. 

AKP har sina rötter i det islamistiska Välfärdspartiet som blev Turkiets största parti 

vid valet 1995. Partiet förespråkade politisk islam och en islamistisk gemensam 

marknad framför EU- och Nato-medlemskap. Välfärdspartiets diskurs var starkt anti-

semitisk och anti-israelisk, något som störde den sekulära politiska eliten så till den 

grad att det nationella säkerhetsrådet 1997 agerade för att få bort partiet från 

regeringen, i något som senare kom att kallas Turkiets post-moderna kupp. En grupp 

reformister inom Välfärdspartiet bildade istället AKP (Aydin & Cakir 2007, 1). 

AKP kom till makten i november 2002, framröstat med 34 procent av rösterna. Vid 

den tidpunkten var partiets ledare Recep Tayyip Erdogan temporärt avstängd från 

politiken då han under sin tid som borgmästare i Istanbul hållit ett tal som uppfattades 

som ett hot mot den sekulära staten. Erdogan dömdes för försök till mobilisering kring 

en islamistisk stat och tvingades avgå som borgmästare 1998. Efter att ha avtjänat sitt 

straff var han åter välkommen i partiet och han blev Turkiets premiärminister i mars 

2003 (Turam 2007, 4). 

AKP tog avstånd från sina företrädares islamistiska ideologi och ett par år efter 

valsegern förknippades Erdogan och hans parti med reformer, demokrati och en 

västvänlig dialog snarare än med islamism. Partiet kallade sig konservativa 

demokrater, förespråkade EU-medlemskap och globalisering och undvek en anti-

västlig-diskurs (Aydin & Cakir 2007, 2). 



	   7	  

Dock går det att finna en viss ambivalens i partiets ideologi. AKP säger sig acceptera 

modernitet men understryker också att den måste kompletteras med lokala värden. 

Partiet anser att modernitet är något som ska implementeras selektivt, utan att vidare 

kommentera när man anser det vara passande (Ibid.). En liknande ambivalens går att 

skönja i partiets linje gällande förhållandet mellan islam och den turkiska 

sekularismen. AKP har implementerat en rad olika demokratiska reformer, men har 

helt undvikit att närma sig den sedan länge omtvistade frågan om islams offentliga 

roll i den turkiska politiken (Ibid., 3). 

AKP vann 2007 års val med 47 procent av rösterna (Europe Report N°208, 2) och i 

valet 2011 fick partiet rekordhöga 49,8 procent av rösterna (Sveriges Radio 2011). 

2.1.1	  AKP:s	  nollproblemspolitik	  

Arkitekten bakom AKP:s utrikespolitik är premiärminister Erdogans tidigare 

utrikespolitiska rådgivare, Ahmet Davutoglu, numera utrikesminister. I sin bok 

Strategic Depth: Turkey’s International Position (2001) lägger Davutoglu fram sin 

syn på Turkiets utrikespolitik. I boken argumenterar Davutoglu för hur Turkiet ska 

höja sitt strategiska värde i västvärlden genom att bredda utrikespolitiken och låta den 

innefatta medling i Mellanöstern och Afghanistan och utöka de diplomatiska 

ansträngningarna i Afrika och Latinamerika. I Davutoglus ögon ska inte Turkiet nöja 

sig med en regional roll, utan landet ska sträva efter att bli en viktig centralmakt i 

flera regioner (Davutoglu 2001). 

Det är också Davutoglu som ligger bakom AKP:s nollproblemspolitik; zero problems 

towards neighbours. Strategin går ut på att upprätthålla goda bilaterala relationer med 

alla stater i det internationella systemet – både med grannländer som tidigare betraktas 

som antagonister men också med gamla allierade. Enligt Davutoglu är ambitionen att 

främja den regionala freden och stabiliteten och därmed dela fundamentala intressen 

med sina allierade i väst. Davutoglu betraktar detta som ett viktigt led i Turkiets 

globala strategiska ambitioner (Davutoglu 2010). 

Enligt Davutoglu styrs Turkiets utrikespolitik under AKP av ett visionärt synsätt, 

snarare än den kris-orienterade attityd som präglade utrikespolitiken under kalla 

kriget. En viktig princip är att man nu säger sig förlita sig på spridandet av mjuk makt 
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i regionen. Enligt Davutoglu kräver det osäkra grannskapet att landet förblir en stark 

militärmakt, men understryker att Turkiet inte hotar något annat land (Ibid.). 

2.2	  Turkiet	  och	  Israel	  

Turkiet var den första muslimska staten att erkänna staten Israel 1949. Relationerna 

mellan länderna odlades under kalla kriget, och stärktes betydligt under 90-talet när 

Turkiets förbindelser med både Grekland, Syrien och den kurdiska organisationen 

PKK var synnerligen ansträngda. Vid den tidpunkten fanns en utbredd uppfattning om 

att Turkiet de facto stod på randen till ett flertal krig. En åtgärd som Turkiet vidtog i 

bemötandet av den regionala spänningen var att utveckla ett nära militärt och 

strategiskt samarbete med Israel (Kirisci 2006, 15). 

Turkiets stärkta relationer med Israel föranledde omfattande kritik i regionen.  

Arabiska medier beskrev samarbetet som en allians som enbart tillkommit för att 

förtrycka araber (Ibid., 15). Kritiken manifesterades tydligast vid en omröstning på en 

islamisk konferens 1997 då toppmötet uttryckte sitt starka missnöje med de turkisk-

israeliska relationerna, något som gick emot tidigare väletablerade principer om 

konsensus i beslutsfattandet. Som en konsekvens av detta tvingades Turkiets 

dåvarande president att lämna mötet i förtid (Ibid., 16). 

Turkiets utrikespolitik har förändrats. Den syn på säkerhet som dominerade Turkiets 

förehavanden under 90-talet, där nationell säkerhet och militär styrka sattes främst, 

övergavs gradvis från och med 1999. Förändringen blev särskilt tydlig när regeringen 

antog en helt ny politik gentemot Cypern (Ibid., 18). Turkiet blev mer öppet för 

samarbete och dialog, något som också kom att påverka de turkisk-israeliska 

relationerna. Under 2000-talet har samarbetet med Israel varit mer balanserat än under 

90-talet och främst dominerats av ekonomiskt samarbete framför militärt. Israel ökade 

sina investeringar i Turkiet medan många turkiska byggföretag involverades i stora 

byggprojekt i Israel (Ibid., 63). 

Relationerna var dock inte helt oproblematiska. 2004 uppstod en kris när 

premiärminister Erdogan anklagade Israel för statsterrorism gentemot oskyldiga civila 

palestinier. Vidare väckte Israels närvaro i norra Irak och dess stöd till kurdiska 

soldater ont blod i Turkiet. Krisen blåste dock snabbt över, och både den turkiska 

utrikesministern och premiärministern gjorde därefter flera resor till Israel (Ibid.). 



	   9	  

Turkiets relationer och utrikespolitik gentemot Israel förändrades först efter 

Gazakriget och krisen förvärrades ytterligare efter kontroversen kring Ship to Gaza 

och Israels bordning av Mavi Marmara (exempelvis Grigoriadis 2010; Baran 2010). 

Israels attack mot Gaza, Operation Gjutet bly, inleddes bara dagar efter det att 

Turkiets och Israels premiärministrar mötts över en fem timmar lång middag i Ankara 

i december 2008. Premiärminister Erdogan var djupt besviken över att operationen 

mot Gaza inte nämnts under middagen, och tre veckor in i kriget, som varade till 

januari 2009, kritiserade han Israels president Shimon Peres och beslutet att anfalla 

Gaza i mycket hårda ordalag under Världsekonomiskt forum i Davos (Europe Report 

N°208, 3). 

Erdogans utspel blev startskottet för en snabbt nedåtgående spiral i de turkisk-

israeliska relationerna. En turkisk tv-serie dramatiserade påstådda övergrepp av 

israelisk militär, varpå Israels vice utrikesminister kallade till sig den turkiska 

ambassadören och i en demonstrativ protest placerade honom i en soffa som var lägre 

än hans egen stol i en välregisserad förolämpning inför israeliska tv-kameror. Israel 

bad senare om ursäkt, men den anti-israeliska opinionen hade redan fått starkt fäste i 

Turkiet (Ibid.). 

Det offentliga missnöjet kvarstod, och året som följde Gazakriget besökte endast en 

turkisk riksdagsledamot Israel (Ibid., 4). Men krisen skulle komma att fördjupas 

ytterligare. I maj 2010 gav sig fartyget Mavi Marmara, tillsammans med fem andra 

skepp i Ship to Gaza-flottiljen, av med målet att bryta den israeliska blockaden av 

Gaza. Båten kom dock aldrig fram. Den 31 maj bordade israelisk militär fartyget på 

internationellt vatten varvid åtta turkar, och en amerikansk medborgare, dödades 

ombord på Mavi Marmara (Ibid.). 

Israels våldsamma bemötande av flottiljen fick utstå omfattande internationell kritik. I 

den efterföljande debatten lades stort fokus på vem som bar skulden för det inträffade; 

Turkiets regering som inte stoppade båten trots Israels försäkran om att man tänkte 

upprätthålla blockaden till varje pris, den israeliska regeringen, Egypten och dess 

västliga allierade som öppet eller taktiskt medverkat till blockaden, Ship to Gaza-

flottiljen själv eller den israeliska militären vars agerande snabbt urartade till dödligt 

våld (Ibid., 5f). Från Turkiets sida fanns dock ingen tvekan om att ansvaret låg hos 

Israel (Ibid., 6). 
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3	  Teoretisk	  bakgrund	  	  

Här presenteras forskningsområdet utrikespolitisk förändring, för att ge en överblick 

av andra teorier inom ämnet.  

3.1	  Utrikespolitisk	  förändring	  

Utrikespolitisk förändring är ett relativt ungt forskningsämne som inte ägnades någon 

större uppmärksamhet fram till 1980-talet, vilket har medfört en avsaknad av 

generella teorier inom området. Enligt Robert Gilpin kan det bristande intresset 

förklaras utifrån ett flertal faktorer, bland annat att ämnet var så pass ungt och därmed 

saknade väl utvecklad empiri att grunda vetenskapliga undersökningar på. Vidare 

pekar han på en utbredd uppfattning om att studiet av utrikespolitisk förändring är 

meningslöst, då många kritiker anser det omöjligt att söka några generella lagar för 

förändring inom ämnet, eftersom historiska händelser är komplexa och unika i sitt 

slag. (Gilpin 1981, 4f). 

Från och med 1980-talet har dock intresset för att studera utrikespolitisk förändring 

ökat. Enligt Jakob Gustavsson har forskare främst utvecklat teorier på mellan-nivå, 

och istället för att försöka konstruera breda analysramar koncentrerat sig på ett fåtal 

förklaringsfaktorer. Vidare menar Gustavsson att få studier summerar olika faktorers 

påverkan i strävan efter förklaringar till varför staten i fråga valt att agera på ett visst 

sätt (Gustavsson 1998, 17). Enligt Gustavsson domineras forskningsområdet 

fortfarande av en fokusering på att utveckla analysmodeller, men att empiriska 

tillämpningar av dessa fortfarande är relativt sällsynta (Ibid., 3). 

Analysmodellerna som utvecklats inom forskningsområdet närmar sig möjliga 

förklaringsfaktorer utifrån olika konkurrerande teorier och övertygelser kring vilka 

faktorer som påverkar, orsakar och möjliggör utrikespolitisk förändring.  

Kjell Goldmann (1988) har utvecklat en modell som riktar in sig på de 

mellanliggande faktorernas betydelse och hur dessa kan stabilisera den befintliga 

politiken och därmed förhindra förändringar i utrikespolitiken. Goldmann medger 

dock att hans modell i sig kanske inte är helt tillräcklig för trovärdiga slutsatser och 

att den därför främst ska ses som en bas för vidare forskning och utveckling 

(Goldmann 1988, 62ff). 
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Kalevi Holsti (1982) intresserar sig särskilt för drastiska och snabba förändringar i 

utrikespolitiken. Hans modell analyserar påverkan av externa, interna och kulturella 

faktorer, historisk bakgrund, samt faktorer inom policyprocesser. Modellen syftar 

främst till att appliceras på perifera stater under utveckling. 

Jerel Rosati (1994) förespråkar studiet av längre utrikespolitiska cykler för att 

upptäcka återkommande mönster i de processer som leder till utrikespolitiska 

förändringar. Således undersöks både längre perioder präglade av stabilitet och 

kortare perioder av förändring. 

Ovanstående författare representerar ett urval av modeller som valts ut för att ge en 

fingervisning om det teoretiska fältet inom forskningsområdet. Trots modellernas 

många fördelar har Jakob Gustavssons analysram valts ut för den aktuella studien. 

Detta utifrån bedömningen att den på ett gott sätt överensstämmer med studiens syfte 

att förklara varför Turkiets utrikespolitik gentemot Israel har förändrats. 

3.1.1	  Gustavssonmodellen	  

Jakob Gustavsson (1998) har i sin avhandling undersökt den svenska omsvängningen 

vad gäller medlemskapet i EG. Gustavsson presenterar en analysram som utgår från 

att förändring i en stats utrikespolitik sker när strukturella förändringar sammanfaller 

med strategiskt politiskt beslutsfattande och någon sorts krissituation. Han prövar sin 

egen modell på den svenska regeringens beslut att, trots tidigare ovilja, förespråka ett 

medlemskap i EG. Gustavssons resultat belyser regeringens interna beslutsprocesser 

och betonar särskilt betydelsen av dåvarande statsminister Ingvar Carlssons 

strategiska handlande. 

Gentemot tidigare nämnda modeller har Gustavssons analysmodell flera fördelar som 

överensstämmer med syftet att undersöka varför Turkiets relationer med Israel har 

förändrats. Den mest grundläggande fördelen är modellens tydliga syfte att komma 

med möjliga förklaringar till varför politiken förändras, i stället för att som 

exempelvis Goldmann undersöka vad som förhindrar en förändring. Att som Rosati 

undersöka långa utrikespolitiska cykler är inte aktuellt, då studien begränsats till en i 

sammanhanget relativt kort period.  
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Vidare inbegriper Gustavssons modell ett flertal analysnivåer, vilket ger en bredare 

förståelse för de faktorer som spelar in vid en utrikespolitisk förändring. Samtidigt 

blir förklaringsfaktorerna inte fullt lika många som i modeller liknande Holstis. 

Uppsatsen utgår från Jakob Gustavssons analysram i sin helhet, om än i något 

förenklad form (se 4.2.3 Det politiska ledarskapet), då hans forskningsproblem har 

många likheter med studiet av Turkiets förändrade relationer med Israel. Analysramen 

bedöms alltså ha hög applicerbarhet i den aktuella studien. I Gustavssons avhandling 

har Socialdemokraterna och dess påverkan på den svenska politiken en framträdande 

roll, på samma sätt som AKP antas få i den aktuella studien. Då ingen konkurrerande 

teori eller analysram används blir också studien en prövning av valda delar av 

Gustavssons modell. 
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4	  Metod 

Här följer en genomgång av de metoder som använts i studien. Uppsatsen har formen 

av en disciplin-konfigurativ studie, det vill säga att forskningsfrågan beskrivs och 

undersöks utifrån befintliga teorier – i det här fallet utifrån Jakob Gustavssons 

analysmodell för utrikespolitisk förändring (Kaarbo & Beasley 1999, 374). En 

invändning kan vara att analysramen i sig inte är tillräcklig för att erhålla en 

tillfredsställande förståelse för förändringarna i utrikespolitiken, samtidigt gör studien 

inte anspråk på att leverera några heltäckande sanningar, utan ambitionen är att 

komma med möjliga förklaringar. 

Den utrikespolitiska förändringen i Turkiet undersöks genom en fallstudie som 

koncentrerar sig på landets relationer med Israel. En vanligt framförd kritik av 

fallstudien är att underlaget är för litet för att resultatet ska kunna anses 

generaliserbart (Teorell & Svensson 2007, 80). Det vägs dock upp av fallstudiens 

främsta styrka som är möjligheterna att tränga djupare in i det empiriska materialet 

och därmed få en djupare förståelse av fallet (Ibid.). 

Den främsta förhoppningen är att studien ska kunna bidra till ökad förståelse för den 

turkiska utrikespolitiken, och att studien genomförs på ett sådant sätt att den kan 

kompletteras av andra vetenskapliga studier. Således utgör inte en eventuellt bristande 

möjlighet till generalisering några graverande problem för analysens genomförbarhet. 

4.1	  Kvalitativ	  textanalys	  

För att undersöka hur och varför Turkiets relationer med Israel har förändrats efter 

Gazakriget används en kvalitativ textanalys. Vid en kvalitativ textanalys närläses 

texter enligt en systematik som går ut på att ”ta fram det väsentliga innehållet genom 

en noggrann läsning av textens delar, helhet och den kontext vari den ingår” 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2007, 237). Vid läsningen av texterna 

ställs frågor till texten, för att på så sätt få fram argument och premisser som bidrar till 

en ökad förståelse kring innehållet (Ibid.).  

Vid en kvalitativ textanalys är det viktigt att vara medveten om den egna 

förförståelsen och hur den kan komma att påverka tolkningen av texten. Detta är dock 

inget unikt för den kvalitativa textanalysen, utan utbrett inom all samhällsforskning då 
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tidigare erfarenheter och kunskaper ofta ligger till grund för valet av 

forskningsproblem och liknande (Esaiasson et al 2007, 251). I den aktuella studien har 

uppsatsförfattaren strävat efter att distansera sig från materialet och ständigt 

främmandegöra det självklara. I och med detta har materialet i största möjliga 

utsträckning fått tala för sig själv.  

För att öka studiens trovärdighet är det viktigt att sträva efter en hög intersubjektivitet, 

det vill säga att alla steg i tolkningsprocessen och alla vägval som gjorts tydligt 

redovisas för läsaren (Teorell & Svensson 2007, 54). Därför har tydlighet och 

transparens varit viktiga ledord genom hela studien.  

4.2	  Gustavssonmodellen	  

Enligt Jakob Gustavsson gynnas förutsättningarna för utrikepolitisk förändring när tre 

särskilda förhållanden inträffar samtidigt; förändringar i grundläggande strukturella 

förhållanden, ett strategiskt politiskt ledarskap och närvaron av en kris av något slag 

(Gustavsson 1998, 23f).  

Enligt Gustavsson kan strukturella förändringar skapa press på förändring, men han 

menar också att pressen i sig inte är tillräcklig för att en förändring faktiskt ska ske. 

De strukturella förhållandena måste uppfattas av politiska företrädare som identifierar 

detta tillfälle av möjligheter och som sedan bestämmer sig att agera därefter. 

Möjligheterna till förändring förbättras dessutom avsevärt om de kan knytas till en 

kris av något slag - eftersom kriser tenderar att öka benägenheten att ta politiska risker 

(Ibid.). 

Gustavsson utgår från Charles Hermanns terminologi när han hävdar att det finns fyra 

nivåer av utrikespolitisk förändring; adjustment change som innebär mindre 

förändringar, program change som innebär att medlen förändrats medan målen består, 

problem/goal change som innebär att målen har bytts ut och ersatts av nya samt 

international orientation change som innebär att staten genomför en omfattande 

förändring i sin inriktning och politik gentemot omvärlden (Ibid., 22). 

4.2.1	  Förklaringsfaktorer	  

Här följer en genomgång av de förklaringsfaktorer som, utifrån Jakob Gustavssons 

modell, ligger till grund för studien. Genom att tydligt definiera varje förklaringsnivå 

skapas den analysram som anses nödvändig för den kvalitativa textanalysen. 



	   15	  

4.2.2	  Källor	  till	  förändring	  

Gustavsson delar in de bakomliggande källorna till förändring i två kategorier: 

internationella och nationella. Vidare gör Gustavsson en distinktion mellan politiska 

och ekonomiska faktorer (Gustavsson 1998, 23). 

4.2.2.1	  Källor	  till	  förändring	  på	  internationell	  nivå	  

I sin avhandling koncentrerar sig Gustavsson på förändringarna i den internationella 

maktbalansen efter kalla krigets slut som en möjlig förklaringsfaktor till det svenska 

skiftet i EG-frågan. Detta gör han genom att fokusera på Sveriges position i det 

internationella systemet och hur den förändrades efter kalla krigets slut. Han menar att 

denna systemförändring inte var så laddad som man kan tro, eftersom Sverige redan 

under en lång tid gradvis minskat synen på neutralitet som en effektiv lösning på den 

svenska säkerhetspolitiska problematiken (Ibid., 69ff). 

Utifrån Gustavssons resonemang avser den här analysnivån att identifiera påverkande 

internationella politiska faktorer med avseende på maktförhållanden och traditionella 

militära aspekter på den nationella säkerheten. De internationella ekonomiska faktorer 

som avses syftar till gränsöverskridande ekonomiska transaktioner.  

4.2.2.2	  Källor	  till	  förändring	  på	  nationell	  nivå	  

De nationella källor till förändring som Gustavsson koncentrerar sig på i sin 

avhandling utgörs av Sveriges ekonomiska utveckling och de politiska implikationer 

den fick för den svenska regeringen. I sin analys menar Gustavsson att det faktum att 

Sverige var på väg mot en recession gjorde att ett EG-medlemskap sågs som en 

möjlig räddningsplanka (Ibid., 116ff).  

Utifrån Gustavssons modell avser denna nivå att analysera politiska faktorer i termer 

av stöd från väljare och andra samhällsaktörer vad gäller upprätthållandet av en viss 

utrikespolitik. De nationella ekonomiska faktorerna avser den ekonomiska 

utvecklingen i Turkiet, med särskild hänsyn till landets BNP-utveckling. 

4.2.3	  Det	  politiska	  ledarskapet	  

Gustavsson menar att de förändringar i de strukturella förhållandena som redovisats 

ovan inte är tillräckliga att ensamma påverka den utrikespolitiska beslutsprocessen 

(Ibid., 24). Förändringarna måste uppfattas av en beslutsfattare som sedan reagerar 
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utifrån de aktuella förhållandena. Gustavsson anser att analysen ska göras på 

individnivå, eftersom en regering i sin helhet är en organisation som i sig inte är 

kapabel att identifiera, föredra och fundera över olika lösningar. Det kan enbart de 

enskilda människorna i organisationen göra (Gustavsson 1998, 24).  

I sin avhandling har Gustavsson analyserat hur dåvarande statsminister Ingvar 

Carlssons uppfattning om ett svenskt EG-medlemskap förändrades under åren. Det 

gör Gustavsson genom att jämföra allmänna S-märkta uttalanden kring partiets 

officiella position innan omsvängningen, med Ingvar Carlssons uttalanden efter att 

han lärt sig mer om – och ändrat uppfattning i – EG-frågan (Ibid., 141ff). Gustavsson 

har också intervjuat Ingvar Carlsson. 

Vidare menar Gustavsson att beslutsprocessen också är av intresse för analysen, i 

synnerhet den formella policyprocessen men också vilka strategier som nyckelaktörer 

använder sig av för att övertyga andra om den nya politiken (Ibid.). 

Individperspektivet kommer dock att utelämnas i den aktuella studien, främst på 

grund av bristen på relevant empiriskt material (se 4.3 Material). Materialbristen var 

också ett problem för Gustavsson, då Ingvar Carlsson knappt hade gjort några EG-

relaterade uttalanden innan han blev statsminister, vilket gjorde att Gustavsson 

likställde Carlssons åsikter med Socialdemokraternas. En inte helt ideal utgångspunkt 

vid analysen av hur en persons åsikter har förändrats, som dock mildras i och med 

Gustavssons intervju med Ingvar Carlsson.  

Uppsatsförfattaren har dock ingen möjlighet att intervjua strategiskt viktiga turkiska 

beslutsfattare, vilket också motiverar ett utelämnande av individperspektivet i den 

aktuella studien. Det politiska ledarskapet förbises således i analysen, dock med 

noteringen att det skulle vara intressant att undersöka i en mer omfattande studie. 

4.2.4	  Kris	  som	  utlösande	  faktor	  

Gustavsson framhåller att krissituationer tenderar att fungera som ett slags 

katalysatorer för utrikespolitisk förändring. Kriser kan frambringa känslor av 

osäkerhet och utgör ett tillfälle för beslutsamma aktörer att snabbt agera. En kris 

definieras i studien som något som hotar etablerade värden och där det finns en 

osäkerhet över utgången (Ibid., 27). 
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I sin avhandling menar Gustavsson att Ingvar Carlsson var inställd på ett svenskt EG-

medlemskap, men att han saknade en tydlig uppfattning om när steget skulle tas. 

Enligt Gustavsson öppnade den ekonomiska krisen i oktober 1990 ett window of 

opportunity för Carlsson och hans regering att driva igenom en förändring i den 

svenska utrikespolitiken (Gustavsson 1998, 177f).  

I den aktuella studien analyseras vilken betydelse Israels krig mot Gaza och attacken 

mot Ship to Gaza-flottiljen har haft för förändringen i de turkisk-israeliska 

relationerna. 

4.3	  Material	  

För den som inte talar turkiska har studiet av den turkiska utrikespolitiken visat sig 

vara en större utmaning än väntat, då uppsatsförfattaren hänvisats till det material som 

finns tillgängligt på engelska. Tyvärr måste det konstateras att tillgången på relevant 

material översatt till engelska är relativt begränsat. 

För att besvara frågan hur Turkiets utrikespolitiska relationer med Israel har 

förändrats har primärkällor använts så långt det varit möjligt. Främst analyseras ett 

urval av de tal som landets företrädare hållit i generaldebatten i FN:s 

generalförsamling. Talen är en möjlighet för stater att delge generalförsamlingen (och 

omvärlden) sina utrikespolitiska deklarationer, och bedöms därför ge en god och 

jämförbar bild av tillståndet i landets bilaterala relationer.  

Undersökningsunderlaget utgörs av Turkiets årliga tal inför generalförsamlingen 

2003, 2005, 2007 samt 2009-2011. Talen har hållits av dåvarande vice 

premiärminister och senare president Abdullah Gül samt av premiärminister Recep 

Tayyip Erdogan. Det strategiska urvalet motiveras genom att lika många tal före och 

efter krisen med Israel analyseras, vilket bör ge en tydlig bild av hur relationerna 

förändrats under AKP:s regeringsperiod. Talen finns tillgängliga och översatta till 

engelska på generalförsamlingens hemsida. För att komplettera generaldebattstalen 

analyseras dessutom ett pressuttalande av utrikesminister Ahmet Davutoglu från 

2011, som finns tillgängligt på engelska på det turkiska utrikesministeriets hemsida. 

Studiet av den verbala utrikespolitiken har kompletterats med tidigare forskning kring 

hur de turkisk-israeliska relationerna har förändrats. Detta för att ge en djupare 

förståelse kring ländernas bilaterala relationer. Ambitionen i studien har varit att 
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studera primärkällor, men omfattande eftersökningar efter relevant empiriskt material 

på engelska, med nedslående besked från både ambassader, forskningsinstitut och 

professorer, har gjort att uppsatsförfattaren till viss del tvingats använda sig av 

sekundärkällor – främst artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter och böcker. 

Medveten om att detta inte på något sätt är idealt, görs bedömningen att dessa källor 

ändå på ett tillfredsställande sätt kan användas för att besvara frågeställningarna. 

På samma grunder utgörs materialet för analysen av varför de turkisk-israeliska 

relationerna har förändrats av sekundärkällor. Den enda möjliga vägen framåt har 

bedömts vara att låta tidigare forskning ligga till grund för den självständiga analysen. 

Användandet av dylika källor medför vissa källkritiska problem, som måste 

medvetandegöras, i synnerhet då källorna utgör ett underlag för analys och slutsatser. 

Sekundärkällornas tillförlitlighet och trovärdighet ökar om en och samma händelse 

kan bekräftas av flera av varandra oberoende källor (Esaiasson et al 2007, 319). 

Därför har en kritisk jämförelse av flera sekundärkällor som behandlar samma 

händelser genomförts i studien, för att på så sätt ge en så korrekt och nyanserad bild 

som möjligt.  
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5	  Förändringen	  i	  de	  turkisk-‐israeliska	  relationerna	  

För att besvara frågan hur Turkiets utrikespolitiska beteende gentemot Israel har 

förändrats under AKP:s regeringsperiod analyseras här tal som Turkiet hållit vid FN:s 

årliga generaldebatt. Dessutom analyseras ett pressuttalande från utrikesministern. 

Frågorna som ställts till texten i den kvalitativa textanalysen är: I vilka sammanhang 

nämns Israel? Hur beskrivs Israel i förhållande till Palestina? Hur beskrivs Turkiets 

och Israels relationer? Hur mycket utrymme i talet ges till Israel? 

För att komplettera talen från generaldebatten följer också ett avsnitt rörande den 

icke-verbala utrikespolitiken, underbyggt av tidigare forskning. 

5.1	  Tal	  inför	  generalförsamlingen	  2003	  

Turkiets första tal vid öppnandet av FN:s generalförsamling under AKP:s 

regeringsperiod hölls av Abdullah Gül, dåvarande vice premiärminister och 

utrikesminister. 

När Gül i sitt tal nämner Israel är det enbart i sammanhang som berör Israel/Palestina-

konflikten, och han framhåller att den arab-israeliska konflikten är kärnan i arbetet för 

att stabilisera Mellanöstern. 

Enligt Gül är ”återupprättandet av kommunikationskanaler och dialog mellan 

palestinier och israeler den mest angelägna uppgiften”i (Gül 2003). Vidare säger han 

att Turkiet inte tror att det tjänar något syfte att sända den palestinska presidenten i 

exil och ”uppmanar därför den israeliska regeringen att ompröva sin åsikt”ii (Ibid.). 

Samtidigt uppmanar Gül palestinierna att göra allt för att förbygga ytterligare 

terrorattacker, och understryker att ”Turkiet har nära relationer med både israeler och 

palestinier”iii (Ibid.). 

5.2	  Tal	  inför	  generalförsamlingen	  2005	  

2005 hölls generaldebattstalet återigen av Abdullah Gül, dåvarande vice 

premiärminister och utrikesminister. 

Israel nämns fortfarande enbart i sammanhang som berör Israel/Palestina-konflikten. 

Gül påpekar att ”det israeliska tillbakadragandet från Gaza är en hoppfull 

utveckling”iv (Gül 2005) och att Turkiet nu gärna ser samma ”positiva trend på 
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Västbanken”v (Ibid.). Vidare understryker Gül att ”israeliska bosättaraktiviteter på 

ockuperad mark måste upphöra”vi (Ibid.) och att helgden vid heliga platser i Jerusalem 

måste respekteras. 

Gül säger också att reformeringen av den palestinska myndigheten, i synnerhet ur 

säkerhetssynpunkt, måste gå framåt samtidigt som levnadsvillkoren för palestinier 

måste förbättras – något som kan ”återställa en känsla av hopp hos palestinierna och 

garantera säkerheten för israelerna”vii (Ibid.). 

Gül avslutar med att Turkiet aktivt jobbar med båda parter i konflikten för att uppnå 

fred och understryker att Turkiet är fast beslutet om att fortsätta att bidra i fredsarbetet 

på alla sätt möjliga. 

5.3	  Tal	  inför	  generalförsamlingen	  2007	  

Vid talet vid generalförsamlingens öppnande 2007 företräddes Turkiet av Recep 

Tayyip Erdogan, landets premiärminister. 

I detta tal nämns Israel explicit en enda gång. Erdogan säger att Turkiet ”anser 

Palestinafrågan, med breda återverkningar både i och utanför regionen, vara den 

springande punkten i alla problem i Mellanöstern”viii (Erdogan 2007) och därför är en 

politisk lösning på Palestinafrågan och fred med Israel baserat på en tvåstatslösning 

mycket viktig för både den regionala och den globala säkerheten.  

Erdogan poängterar att Turkiet är redo att stödja båda parter ”på alla tänkbara sätt”ix 

(Ibid.) i fredsprocessen. 

5.4	  Tal	  inför	  generalförsamlingen	  2009	  

2009 var det återigen premiärminister Erdogan som delgav generalförsamlingen 

Turkiets utrikespolitiska deklaration. 

I detta tal får Israel/Palestina-konflikten större utrymme än i tidigare tal, Israel nämns 

fortfarande enbart i detta sammanhang. Erdogan inleder med att säga att en lösning på 

konflikten, baserad på visionen av att de två staterna ska existera fredligt sida vid sida, 

är absolut nödvändig för regional och global säkerhet. 

Erdogan tar upp Israels anfall mot Gaza. Han beskriver det som ”en mänsklig 

tragedi”x (Erdogan 2009) där nästan 1 400 människor miste livet, varav de flesta var 
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kvinnor och barn. Vidare menar han att trots att det gått åtta månader sedan 

vapenvilan inleddes fortsätter den mänskliga tragedin eftersom människorna i Gaza 

bor i tält och har svårt att hitta dricksvatten. Han tar upp att import av byggnads-

material till Gaza inte är tillåtet, bara mat och medicin släpps fram, vilket bidrar till att 

lidandet fortsätter. Erdogan säger att Turkiet ”kräver att dessa hinder ska hävas 

omedelbart och att normaliteten återställs i Gaza för freden och säkerheten för både 

israeler och palestinier”xi (Ibid.). Han uttrycker dock inte explicit vem som bär ansvar 

för blockaden av byggnadsmaterial och vems ansvar det är att häva den.  

Däremot säger Erdogan att ”Palestinafrågan inte kan lösas genom att enbart 

tillfredsställa den ena partens krav. Palestiniernas säkerhet är lika viktig som 

israelernas. Det palestinska folkets strävan efter frihet och fred är lika legitimt som 

Israels strävan efter stabilitet”xii (Ibid.). 

Vidare menar Erdogan att lösningen på Palestinafrågan kan komma först när alla 

behandlas rättvist och lika. Han menar att ”det inte är möjligt att blunda för de 

förskräckliga förhållandena i Gaza”xiii (Ibid.), men han uttrycker inte explicit något 

om vem som bär ansvaret för detta. Erdogan säger också att det av yttersta vikt att 

fredssamtalen, som avbrutits av Gazakriget, återupptas så snart som möjligt. 

5.5	  Tal	  inför	  generalförsamlingen	  2010	  

2010 är det president Abdullah Gül som företräder Turkiet i generaldebatten.  

Israel/Palestina-konflikten får avsevärt mindre utrymme i årets tal, jämfört med 

föregående år. Gül säger att Turkiet uppskattar USA:s president Barack Obamas 

ansträngningar och välkomnar direkta förhandlingar mellan israeler och palestinier. 

Men, understryker Gül, ”det är väldigt svårt att göra framsteg mot varaktig fred om vi 

inte får ett slut på den humanitära tragedin i Gaza”xiv (Gül 2010), och framhåller i 

sammanhanget att ”den israeliska arméns attack på den internationella humanitära 

hjälpkonvojen på öppet hav i maj resulterade i allvarliga civila förluster och var en 

oacceptabel handling, i uppenbar strid mot folkrätten”xv (Ibid.).  Gül gör klart att 

Turkiet väntar på en formell ursäkt och kompensation till offrens familjer och till dem 

som skadades i attacken.  
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Av de undersökta talen är 2010 års tal det första där Turkiets relationer med Israel 

behandlas mer explicit, och där talet inte enbart direkt berör lösandet av 

Israel/Palestina-konflikten, utan också Turkiets krav gentemot Israel rörande de 

turkisk-israeliska relationerna. 

5.6	  Tal	  inför	  generalförsamlingen	  2011	  

2011 hölls talet av premiärminister Erdogan, och detta år får Israel-relaterade 

uttalanden störst utrymme jämfört med tidigare undersökta tal. Enligt Erdogan är 

Israel/Palestina-konflikten det största hindret i strävan efter fred och rättvisa och han 

säger att Israel inte följt 89 bindande resolutioner som antagits av FN:s säkerhetsråd i 

frågan. Vidare menar Erdogan att ”det finns hundratals resolutioner från 

generalförsamlingen vilka har blivit totalt ignorerade” av Israelxvi (Erdogan 2011). 

Sedan gör Erdogan en tydlig markering mot Israel, i och med uttalandet ”att det är 

tydligt att problemen härstammar från den israeliska regeringen. Landets ledare 

bygger varje dag upp nya hinder för fred, istället för att vidta nödvändiga åtgärder för 

fred”xvii (Ibid.). Erdogan menar att detta blir särskilt tydligt vad gäller Israels 

”olagliga”xviii (Ibid.) bosättningar på ockuperat palestinsk territorium och blockaden 

av Gaza. 

Erdogan säger att ”Israels ledare måste göra ett val”xix (Ibid.). Han menar att kryphål i 

FN-systemet och lobbygrupper i vissa länder hjälper Israel att slingra sig undan 

internationell lag trots sina olagliga handlingar. Erdogan menar att detta inte kommer 

att ge Israel den säkerhet de behöver, och understryker att verklig säkerhet endast blir 

möjlig genom genuint fredsbyggande. 

Vidare riktar Erdogan en uppmaning direkt till Israel: ”Ingenting kan vara ett substitut 

för fred. Det vi står inför i dag är ingen enkel ’fred för säkerhet’-ekvation. Ni måste 

analysera det nya politiska och sociala landskapet som växer fram i Mellanöstern 

bättre och inse att det inte är möjligt att upprätthålla tillståndet av ständig konflikt och 

konfrontation”xx (Ibid.). 

Erdogan vänder sig sedan till det internationella samfundet, och säger att om vi alla 

tror på FN:s grundprincip att bygga internationell fred och säkerhet, så är det 

”nödvändigt att tvinga Israel till fred trots deras ledare och tydligt visa att det här 

landet inte står över lagen”xxi (Ibid.). 
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Enligt Erdogan kommer Turkiet att fortsätta att aktivt arbeta för en lösning på 

Israel/Palestina-konflikten, och han menar att Turkiets reaktioner mot Israel, ”som 

dödade nio oskyldiga civila under sin attack mot en humanitär hjälpkonvoj på 

internationellt vatten”xxii (Erdogan 2011) är en manifestation av Turkiets känsla för 

medmänsklighet. 

Erdogan säger att Turkiet alltid fört en utrikespolitik som bygger på samarbete och 

kamratskap, och att relationerna med Israel inte är något undantag. Men, fortsätter 

Erdogan, ”Israel har begått ett allvarligt brott mot ett land och dess folk, som enbart 

visat vänskap mot dem genom historien, och har inte insisterat på att erkänna sitt 

misstag”xxiii (Ibid.). 

Enligt Erdogan är Turkiets krav på Israel kända och han säger att Turkiets position 

inte kommer att förändras om inte Israel vidtar nödvändiga åtgärder för att gottgöra 

sitt misstag och möta de turkiska kraven. Erdogan understryker att Turkiet inte har 

några problem med det israeliska folket, utan med den israeliska regeringens 

aggressiva politik. Han säger också att man arbetat konstruktivt och framgångsrikt 

med den förra israeliska regeringen, medan den nuvarande problemkällan ”blott och 

enbart är den nuvarande israeliska regeringen”xxiv (Ibid.). 

I detta tal framförs mer direkt kritik gentemot Israel än i de tidigare tal som 

analyserats. Israel behandlas fortfarande i ett sammanhang som binds samman med 

Israel/Palestina-konflikten, men det är främst de övergrepp som Turkiet anser att 

Israel begått mot dem som i större utsträckning behandlas explicit. 

5.7	  Pressuttalande	  om	  de	  turkisk-‐israeliska	  relationerna	  

I september 2011 gjorde utrikesminister Ahmet Davutoglu ett längre uttalande till 

pressen om tillståndet i de turkisk-israeliska relationerna.  

Davutoglu framför att de utredningar som gjorts kring attacken mot Mavi Marmara 

inte hållit önskvärd internationell rättslig nivå och att Israel ännu inte mött de krav på 

ursäkter och kompensation till offrens familjer som Turkiet krävt. Enligt Davutoglu 

måste Israel ”betala priset för sina handlingar”xxv (Davutoglu 2011) vilket, enligt 

honom, främst betyder att Israel nu har förlorat vänskapen med Turkiet. 
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Davutoglu redogör för de utrikepolitiska åtgärder som vidtagits efter det inträffade 

och säger att de minst kommer att gälla fram till dess att Israel mött Turkiets krav och 

relationerna kan normaliseras: 

1. De diplomatiska relationerna mellan Israel och Turkiet har nedgraderats till 

andresekreterar-nivå. All personal över andresekreteraren, inklusive ambassadören, 

har kallats hem. 

2. Militära överenskommelser mellan Turkiet och Israel har avbrutits. 

3. Turkiet, som har den längsta kustlinjen i östra Medelhavet, kommer att ”vidta de 

åtgärder man anser nödvändiga”xxvi (Davutoglu 2011) för att garantera fri sjöfart i 

östra Medelhavet. 

4. Turkiet erkänner inte Israels blockad mot Gaza och stödjer vidare en utredning av 

denna. 

5. Turkiet kommer att utöka sitt stöd till de turkiska och utländska offer som vill 

pröva sina fall rörande Israels attack mot Ship to Gaza i rätten. 

Davutoglu säger också att Israel ”borde förstå att vägen till verklig fred går genom 

stärkandet av vänskapsband, inte genom att mörda invånare från vänligt sinnade 

vänner”xxvii (Ibid.). Turkiets mål är inte att skada eller äventyra den historiska turkisk-

judiska vänskapen, tvärtom så vill Turkiet uppmuntra Israels regering att rätta till sitt 

misstag som inte anstår ländernas exceptionella vänskap, säger Davutoglu.  

”Det är den israeliska regeringen som bär ansvaret”xxviii (Ibid.) för att relationerna ser 

ut som de gör i dag, avslutar Davutoglu. 

5.8	  Den	  icke-‐verbala	  utrikespolitiken	  

För att belysa hur relationerna har förändrats under AKP:s regeringsperiod, jämfört 

med den strategiska allians som Turkiet och Israel ingick under 90-talet, undersöks 

närmare vad alliansen innebar, varför den ingicks, vilken kärnan i policyn var och 

vari skillnaden i samarbetet under 90-talet och AKP:s regeringsperiod ligger. 

Dessutom redogörs för AKP:s inverkan på relationerna.  

Under 90-talet etablerade Turkiet och Israel ett samarbete i en omfattning som skulle 

ha varit svårt att etablera under kalla kriget. 1996 inledde länderna ett militärt 
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samarbete som saknade historiskt motstycke i Turkiets bilaterala relationer i 

Mellanöstern. Samarbetet mottog omfattande kritik från arabvärlden. Enligt den 

syriske vicepresidenten utgjorde alliansen tillsammans med det amerikanska 

samarbetet ”den farligaste alliansen som Syrien bevittnat sedan andra världskriget” 

och beskrevs som ”det största hotet mot araber sedan 1948” (Bishku 2006, 189). 

Alliansen, som rubricerades som en militär samarbets- och 

utbildningsöverenskommelse, tillkännagavs i april 1996. Innehållet i 

överenskommelsen har dock aldrig fullständigt offentliggjorts. Det som är känt att 

avtalet innehöll överenskommelser om informationsutbyte rörande militär utbildning 

och arkivmaterial, besök till varandras militära baser och akademier samt 

gemensamma övningar med, och utbildning av, flygvapen och marin. Israeliska 

piloter fick tillåtelse att öva i det turkiska luftrummet och antalet gemensamma 

militärövningar i östra Medelhavet ökade. I augusti 1996 undertecknades dessutom 

ytterligare ett avtal om samarbete inom försvarsindustrin (Robins 2003, 258ff). 

Länderna ingick också ekonomiska samarbeten. Efter Gulfkriget önskade Turkiet 

förbättra landets ekonomi, vilket föranledde den dåvarande turkiske turism-ministern 

att besöka Israel i juni 1992. Det var det första ministerbesöket från Turkiet på 27 år. 

Avtalet som sedermera undertecknades gjorde att 300 000 israeliska turister årligen 

besökte Turkiet under 90-talet. 1996 undertecknade länderna dessutom ett 

frihandelsavtal (Ibid., 188). 2007 hade Turkiet och Israel ingått över 50 ekonomiska 

och militära avtal och överenskommelser (Palmer 2007, 339). 

Forskare har tvistat om huruvida det turkisk-israeliska samarbetet ska beskrivas som 

en allians eller som ett strategiskt partnerskap. Oavsett vilket, har Turkiet understrukit 

att det aldrig handlat om en ”militär pakt” riktad mot någon regional stat. 1996 

karaktäriserade Ankara i själva verket överenskommelsen om det militära samarbetet 

som likvärdigt det som landet ingått med 27 andra länder (Ibid., 190). 

Det militära samarbetet undertecknades när Turkiet stod utan en civil regering. Det 

islamistiska Välfärdspartiet under Necmettin Erbakan fick flest antal platser i det 

turkiska parlamentet vid valet i december 2005, men Erbakan blev inte 

premiärminister förrän i juni 1996 då han bildade koalition med det sekulära True 

Path Party. Erbakan hade under sin valkampanj förespråkat att klippa banden med 

Israel, men som premiärminister visade han sig både oförmögen och ovillig att göra 
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något åt det militära avtalet. Detta förklaras enligt Palmer av att det nationella 

säkerhetsrådet, som är det viktigaste beslutsfattande organet inom Turkiets utrikes- 

och säkerhetspolitiska frågor, är starkt influerat av sina militära medlemmar (Palmer 

2007, 190). 

Relationerna mellan Turkiet och Israel har svalnat under det senaste decenniet, delvis 

som en följd av att AKP kommit till makten. Men relationerna försämrades redan 

mellan 1999-2002 under den koalitionsregering som leddes av dåvarande 

premiärminister Bülent Ecevit. Ecevit kritiserade bland annat Israels behandling av 

den palestinske presidenten Yassir Arafat 2001 och en israelisk attack mot ett 

flyktingsläger i Jenin under den andra intifadan 2002 (Ulutas 2010, 5).  

Under AKP:s regeringsperiod har relationerna mellan Turkiet och Israel fluktuerat. 

2003 röstade Turkiet för ett fördömande av Israels skyddsbarriär, 2004 fördömde 

premiärminister Erdogan mordet på Hamas andlige ledare shejk Ahmed Yassin och 

kallade dådet för en terroristattack och 2006 höjdes protester mot israeliska militära 

insatser i Libanon och i de palestinska områdena. Samtidigt förbättrades relationerna 

under 2005 och 2008, där Israels tillbakadragande från Gaza 2005 var en viktig 

faktor. Samma år medlade Turkiet i de första officiella samtalen mellan Israel och 

Pakistan. Under 2008, fram till Israels attack mot Gaza, ledde Turkiet dessutom fem 

rundor av indirekta samtal mellan Israel och Syrien, vilka resulterade i att israelisk-

syriska fredssamtal återupptogs efter åtta års uppehåll (Ibid., 6).  

Enligt Oguzlu finns ingen tvekan om att de goda relationerna mellan länderna under 

90-talet till stor del berodde på att både Turkiet och Israel var demokratiskt styrda 

länder mitt bland flera autokratiska regimer, med sekulära relationer mellan stat och 

samhälle och en västvänlig utrikespolitik (Oguzlu 2010, 276). Båda länderna 

betraktade Iran och Syrien som potentiella fiender och såg Saddam Husseins regim i 

Irak som ett hot mot den regionala stabiliteten (Ibid., 278). Enligt Oguzlu var en av 

anledningarna till att Turkiet inledde de militära överenskommelserna med Israel 

1996 att den turkiska militären ville förhindra att koalitionsregeringen skulle styra in 

Turkiet i en övergång från väst till öst (Ibid., 276). 

Israels attack mot Gaza i slutet av 2008 blev en vändpunkt i de turkisk-israeliska 

relationerna. 2009 blev en av de sämsta perioderna för de bilaterala förbindelserna, 

och krisen togs till nya höjder (exempelvis Ulutas 2010, Oguzlu 2010). 
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Som ett omedelbart svar på attacken upphävdes Israels fredssamtal med Syrien, och 

Turkiet riktade hård kritik mot Israel för den stridlystnad man ansåg underminera den 

turkiska strävan efter fred. I Turkiet har det efter krisen funnits ett samförstånd hos 

regeringen, militären och oppositionspartierna vad gäller den allmänna inställningen 

till Israel. Denna konsensus manifesterades tydligt i och med uteslutandet av Israel i 

en flygövning som var planerad att äga rum i Turkiet i oktober 2009 (Ulutas 2010, 8). 

De utrikespolitiska åtgärder som Turkiet vidtagit gentemot Israel redogörs närmare 

för i analysen av Davutoglus uttalande till pressen (se 5.7 Pressuttalande om de 

turkisk-israeliska relationerna). 

Många forskare har intresserat sig för hur AKP påverkat och förändrat Turkiets 

bilaterala relationer. Kemal Kirisci har forskat om Turkiets utrikespolitik fram till 

2006, och lyfter fram tre karakteristiska drag hos AKP (Kirisci 2006, 49ff). För det 

första, menar han, finns en vilja hos partiet att arbeta proaktivt och ta risker, till 

skillnad från den tidigare turkiska utrikespolitiska linjen som snarare förknippades 

med försiktighet än djärvhet. Ett annat särdrag han finner i AKP:s politik är viljan att 

försöka lösa bilaterala problem och kriser och utveckla nära relationer med sina 

grannländer. Innan AKP var Turkiet notoriskt för sina bilaterala konflikter (Ibid.). En 

tredje förändring i utrikespolitiken, som blivit tydlig under partiets regeringsperiod, är 

att Turkiet gått från en pessimistisk syn på samarbete som präglats av en vinna eller 

förlora-mentalitet till att snarare omfamna en syn på ömsesidiga samarbetsfördelar 

och vinster (Ibid.). 

Zeyno Baran har specialiserat sig på den turkiska islamiseringen och hur den sprider 

sig i Europa. Baran menar att det är tydligt att den turkiska utrikespolitiken under 

AKP har förändrats i flera nyckelfrågor där Turkiet och dess euro-atlantiska allierade 

tidigare varit överens (Baran 2010, 106). Enligt Baran har den turkiska regeringen 

under AKP distanserat sig allt mer från Israel, för att nu istället söka samarbeten med 

arabstater (Ibid., 118). 

Enligt Baran tycks Turkiets utrikespolitik gentemot USA, Israel, den palestinska 

myndigheten, Sudan och Iran till viss del styras av en pro-islamistisk agenda. 

Samtidigt menar han att AKP visar större förståelse för realpolitikens villkor, vilket 

har gjort att Turkiet söker samarbete med USA närhelst det går och dessutom har 

utökat samarbetet med Ryssland (Baran 2010, 136). 
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Att samarbetet med USA är fortsatt viktigt, framhålls också i en rapport från 

International Crisis Group som analyserar den hos kritiker utbredda uppfattningen 

om att de utrikespolitiska förändringarna gentemot Israel och Iran föranletts av att 

Turkiet vänt ryggen mot väst och istället närmat sig islamism. Rapporten är 

visserligen ingen forskning i traditionell mening, men bedöms ändå utgöra ett viktigt 

bidrag till förståelsen kring de aktuella spänningarna i de turkiska bilaterala 

relationerna. 

Enligt rapporten har de försämrade relationerna med Israel och misstankarna från väst 

angående Turkiets relationer med Iran inneburit ett bakslag för landets 

nollproblemspolitik. Vidare menar rapporten dock att misstron om landets intentioner 

i regionen är överdrivna, och att Turkiet nu måste anstränga sig för att klargöra sina 

mål för sina allierade i väst. Enligt rapportförfattarna ligger Turkiets främsta intresse 

fortfarande i stabila relationer med EU-länder (Europe Report N°208, 15).  

I rapporten framhålls att även om Turkiet blivit en allt starkare internationell aktör, så 

ligger nyckeln till regional framgång i samarbetet med EU och USA. Rapporten 

framhåller att Turkiet fortfarande delar många politiska mål i Mellanöstern med sina 

västliga allierade, bland annat kring att hitta sätt att undvika att Iran förvärvar 

kärnvapen (Ibid., 20).	  
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6	  Förklaringsfaktorer 

Detta kapitel utgörs av den empiriska tillämpningen av Jakob Gustavssons analysram 

i strävan efter att besvara frågan om vilka faktorer som kan förklara Turkiets ändrade 

utrikespolitiska beteende gentemot Israel under AKP:s regeringsperiod. 

6.1	  Källor	  till	  förändring	  

Här presenteras de strukturella förändringar på internationell och nationell nivå som 

kan ha spelat in i AKP:s och Turkiets förändrade politik gentemot Israel.  

6.1.1	  Källor	  till	  förändring	  på	  internationell	  nivå	  

Utifrån tidigare forskning om förändringar i Turkiets omvärld bedömer 

uppsatsförfattaren att följande internationella strukturella förändringar tycks vara de 

viktigaste rörande AKP:s och Turkiets förändrade politik gentemot Israel. 

En grundläggande förutsättning för möjligheterna till förändring i Turkiets 

utrikespolitik utgörs av den förändrade världsordning som följde kalla krigets slut. 

Upplösningen av bipolariteten i det internationella systemet bidrog till en rad 

utrikespolitiska förändringar i världen, där också mindre stater fick mer att säga till 

om. Mellanöstern gick in i en ny utvecklingsfas som kom att innebära både nya hot 

och möjligheter för Turkiet (exempelvis Robins 2003; Larrabee & Lesser 2003). 

Enligt Turkiets utrikesminister Davutoglu resulterade kalla krigets slut i en mängd 

säkerhetsproblem för Turkiets grannländer, vilket gjorde att Turkiet tvingades att 

anpassa sin makt därefter. Under kalla kriget agerade Natomedlemmen Turkiet i 

västalliansens periferi, men den nya världsordningens strategiska förändringar har 

gjort att landet nu ser sig som en betydande regional makt (Davutoglu 2010). 

Utifrån Davutoglus uttalande om den upplevda osäkerheten i regionen efter kalla 

krigets slut ter sig den strategiska allians Turkiet ingick med Israel under 90-talet som 

ett rimligt alternativ för ett land som, i och med sin geopolitiska position, kände sig 

hotat av sina grannländer. Utvecklingen mot multipolaritet i det internationella 

systemet har gjort att Turkiet känt sig tvunget att utveckla nya samarbeten med länder 

och i regioner där dylika relationer tidigare har saknats. 

Men för att lämna 90-talet och istället närma sig AKP:s regeringsperiod har Turkiets 

anpassning till den nya världsordningen fått implikationer som i förlängningen har 
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påverkat de turkisk-israeliska relationerna på ett negativt sätt. AKP:s 

nollproblemspolitik, som syftar till fred, säkerhet och stabilitet, har inneburit att 

Turkiets långvariga internationella tvister omdefinierats och att landets regionala och 

globala position stärkts avsevärt (exempelvis Ulutas 2010; Cornell 2011). 

Trots de storslagna ambitionerna tycks Turkiet och AKP ha vissa problem med 

nollproblemspolitikens implementerande och efterföljande, med konflikten med Israel 

och den senaste tidens spända relationer med Syrien, i åtanke. Enligt utrikesminister 

Davutoglu är dock nollproblemspolitiken fortfarande högst aktuell, och i en intervju i 

september sade utrikesministern att bortsett från Syrien så förblir Turkiets relationer 

med grannländerna goda. De spända relationerna med Syrien har föranletts av 

regimens angrepp mot civila demonstranter och Davutoglu menar att Turkiet tvingats 

att välja mellan regimen och det syriska folket; ”vi sympatiserade med det syriska 

folket eftersom regimen kommer att försvinna men folket kommer alltid att finnas 

kvar” (Today’s Zaman 2010).  

Bortsett från diskrepansen mellan den verbala och icke-verbala nollproblemspolitiken 

är det uppenbart att strategin gjort att det turkisk-israeliska samarbetet förlorat mycket 

av sitt existensberättigande. För att hårddra det så behöver inte Turkiet Israel på 

samma sätt längre, eftersom man inte längre delar synen på en gemensam fiende. 

Dessutom har ländernas syn på Mellanöstern börjat skilja sig åt. Enligt den turkiska 

nollproblemspolitiken bör länderna i regionen sträva mot ekonomiska, sociala och 

diplomatiska samarbeten och undvika alla former av väpnade konflikter. Utifrån detta 

går det att konstatera att Israel med sina konflikter med grannländerna ur turkisk 

synvinkel betraktas som ett av de mer problematiska länderna.  

Enligt utrikesminister Davutoglu syftar nollproblemspolitiken till att främja regional 

fred och stabilitet, i en ambition att dela gemensamma intressen med sina västliga 

allierade och därmed visa att Turkiet är både en regional och global spelare att räkna 

med (se 2.1.1 AKP:s nollproblemspolitik). Denna politiska strategi har mycket riktigt 

lett till att Turkiet etablerat sig som en viktig regional makt i Mellanöstern, men 

därmed har också landets upplevda utsatthet, som under 90-talet var ett imperativ för 

samarbetet med Israel, försvunnit. Där Turkiet ser vänner, ser Israel fortfarande 

fiender. 



	   31	  

Även om Davutoglu hävdar att syftet med nollproblemspolitiken är att bevisa för 

västvärlden att man är en strategiskt viktig allierad, är de förbättrade relationerna med 

länder som Iran och Syrien (innan den arabiska våren) en tydlig skillnad mot hur 

landet tidigare kämpat för att bli en del av det västliga samfundet. Tidigare höll sig 

Turkiet borta från regionen för att bevisa sin sekulära identitet, enligt resonemanget 

att ju längre bort från Mellanöstern man kom desto närmare kom också Europa. Men 

nu har AKP-regeringens nollproblemspolitik snarare bidragit till att förstärka Turkiets 

strategiska isolering i Mellanöstern. 

Det finns flera exempel på hur Turkiet och Israel utvecklat olika hotuppfattningar, 

varav Irak och kurdfrågan är ett av det mer uppenbara. Efter USA:s krig 2003 har 

läget i Irak präglats av instabilitet och osäkerhet, men kriget orsakade också sprickor i 

de djupt rotade turkisk-israeliska relationerna. Efter kalla kriget har kurdfrågan varit 

Turkiets främsta bekymmer och efter den amerikanska invasionen av Irak stod det 

klart att Israel och Turkiet har olika syn på hur Irak ska återuppbyggas. Medan 

Turkiet fruktat framväxten av en självständig kurdisk stat i norra Irak, har Israel å sin 

sida stött en dylik utveckling med förhoppning om att det skulle minska israelernas 

strategiska isolering i regionen (exempelvis Kibaroglu 2005; Raptopoulos 2004). 

Irakkriget påverkade också de turkisk-amerikanska relationerna negativt efter att 

Natomedlemmen Turkiet vägrade att upplåta territorium till amerikanska trupper inför 

kriget. Turkiets och USA:s försämrade relationer fick i sin tur negativa konsekvenser 

för de turkisk-israeliska relationerna, då den judiska lobbyns stora inflytande i den 

amerikanska politiken gentemot Irak och kurderna blev föremål för offentlig och 

politisk kritik i Turkiet. Turkarna hävdade att Israel hade ett egenintresse i formandet 

av Iraks framtid, något man inte hade förväntat sig från sin strategiska 

samarbetspartner (Kibaroglu 2005, 249). 

Medan Turkiet ser osäkerheten i Irak, de ökade möjligheterna till en kurdisk 

självständighet och ett stigande antal PKK-attacker som sina största 

säkerhetsproblem, bekymras Israel över utvecklingen i Iran, den ökade makten hos 

Hamas och Hizbollah och al-Qaidas inflytande på anti-israeliska krafter runt om i 

världen (Oguzlu 2010). Turkiets nollproblemspolitik har lett till att man närmat sig 

både Iran och Syrien (innan den arabiska våren) och man känner sig inte längre hotad 

i regionen på samma sätt eftersom man inlett och förbättrat ekonomiska 
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handelssamarbeten med båda länderna (Oguzlu 2010). Men de nya samarbetspartners 

har också gjort att man glidit allt längre från Israel. 

En annan viktig förklaringsfaktor tycks vara Turkiets relationer med EU. Under 

AKP:s första tre år vid makten drev partiet igenom fler EU-anpassade reformer än vad 

de flesta tidigare sekulära regeringarna i landet gjort. AKP blev en stark förespråkare 

för ett turkiskt EU-medlemskap, i ett tydligt försök att bevisa sin pro-västerländska 

inställning för dem som trodde att partiet i hemlighet drev en islamistisk agenda. Men 

sedan 2005 har EU blivit allt mer kyliga gentemot Turkiet, något som gjort att den 

frustrerade AKP-ledningen tvingats att se sig om efter andra alternativ (exempelvis 

Taspinar 2011; Oktem 2010). 

Turkiet har under mycket lång tid varit väldigt ensidigt inriktat mot Europa, både vad 

gäller Nato och EU. EU:s utfrysning av Turkiet gör nu att man tvingas diversifiera sin 

utrikes- och handelspolitik, i synnerhet sina bilaterala kontakter med länderna österut, 

något som har underlättats och realiserats i och med AKP:s nollproblemspolitik. Men 

de förbättrade relationerna österut har också slagit in kilar i den turkisk-israeliska 

alliansen, eftersom man inte längre har ett lika stort behov av ett samarbete med 

Israel. 

6.1.2	  Källor	  till	  förändring	  på	  nationell	  nivå	  

Genom studiet av tidigare forskning har följande strukturella förändringar på nationell 

nivå identifierats som de viktigaste förklaringsfaktorerna till förändringen i de turkisk-

israeliska relationerna. 

I sökandet efter förklaringsfaktorer måste Turkiets framväxt som ekonomisk makt tas 

med i analysen, något som fått konsekvenser på både nationell och internationell nivå. 

Landets ekonomi har förbättrats avsevärt sedan 90-talet, till exempel har 

bruttonationalprodukten fyrdubblats sedan 1990. Eftersom Turkiet nu rankas som 

världens femtonde största ekonomi faller det sig också naturligt att man agerar med 

större internationellt självförtroende (exempelvis Cornell 2011; Palmer 2007). 

Av detta dras slutsatsen att Turkiet inte längre är lika beroende av ett ekonomiskt 

samarbete med Israel, vilket tidigare utgjorde en stor och viktig del av ländernas 

bilaterala relationer. AKP:s nollproblemspolitik har gjort att Turkiet hittat nya 
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marknader i regionen, och den ekonomiska interdependensen mellan Turkiet och dess 

grannländer har ökat (exempelvis Davutoglu 2010; Oguzlu 2010). 

I strävan efter förklaringar av den radikala förändringen i Turkiets förhållningssätt 

gentemot Israel går det inte att förbise den eventuella betydelsen av AKP-regeringens 

ideologiska hållning. Flera forskare menar att med tanke på AKP:s rötter i islam 

ligger det kanske partiet närmare till hands att stärka kontakten med de muslimska 

länderna, snarare än med Israel (exempelvis Oguzlu 2010; Cornell 2011). Ett nära 

turkiskt samarbete med Israel skulle kunna resultera i en endimensionell 

västorienterad utrikespolitik som skulle kunna föra Turkiet längre bort från den 

muslimska världen. 

Det tidigare så djupt rotade turkisk-israeliska samarbetet var i hög grad kontroversiellt 

i arabvärlden. Analysen av Turkiets tal inför FN:s generalförsamling visar på en 

medvetenhet hos de turkiska ledarna om samarbetets känslighet. Innan Gazakriget och 

Mavi Marmara-attacken kommenteras knappt de turkisk-israeliska relationerna, 

medan den direkta kritiken mot Israel får desto större utrymme efter dessa incidenter.  

Att Turkiet tydligt tagit ställning mot Israel, samtidigt som man närmat sig Iran, kan 

tolkas som en indikation på ett turkiskt ställningstagande för den islamistiska saken. 

Detta resonemang stärks av det faktum att AKP:s utrikespolitik inte inneburit 

villkorslösa sympatier mot alla muslimska stater, utan snarare med islamistiska stater 

med en anti-västlig retorik (till exempel Qatar och Sudan) medan sekulära länder med 

en västvänlig agenda har förbisetts (till exempel Egypten, Jordanien och Tunisien) 

(Cagaptay 2009).  

Historiskt sett har Turkiets nära band med Israel setts som ett kvitto på landets 

sekulära identitet, men AKP-regeringens ideologi kan vara en möjlig förklaring på 

varför Turkiet nu bortser från nollproblemspolitiken och istället väljer sida i en rad 

konflikter. Det förklarar dock inte den senaste tidens konflikt med Syrien.  

En annan förklaringsfaktor till Turkiets frusna relationer med Israel är att den 

allmänna folkopinionen fått allt mer inflytande över formandet av den turkiska 

utrikespolitiken.  Den turkiska allmänheten har också välkomnat AKP:s utrikespolitik 

i stor utsträckning (exempelvis Ozel 2010; Cagaptay 2009).  
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Den turkiska allmänheten har sedan Gazakriget blivit allt mer negativt inställda till 

Israel, varför AKP-regeringen möjligen drar sig för att samarbeta med Israel i en 

strävan efter att behålla sin legitimitet hos folket. En mer Israelvänlig utrikespolitik är 

för närvarande helt enkelt opinionsmässigt omöjlig. Turkiets hårda kritik mot Israel 

tycks dessutom ha stärkt det turkiska anseendet hos de arabiska grannarna, vilket får 

betraktas som åtråvärt för ett land som önskar stärka sin regionala makt.  

6.2	  Kris	  som	  utlösande	  faktor	  

Enligt Gustavsson fungerar en kris ofta som en katalysator för utrikespolitisk 

förändring. Turkiets och Israels relationer var inte problemfria innan Gazakriget, men 

utrikespolitiken gentemot Israel förändrades först efter kriget och krisen förvärrades 

ytterligare efter kontroversen kring Ship to Gaza och Israels bordning av Mavi 

Marmara (exempelvis Grigoriadis 2010; Baran 2010). Att utrikespolitiken förändrats 

först efter dessa incidenter stärks också av analysen av Turkiets tal inför FN:s 

generalförsamling, där det finns en tydlig skillnad i hur man talar om Israel före och 

efter krisen (se 5 Förändringen i de turkisk-israeliska relationerna).  

I takt med att relationerna mellan israelerna och palestinierna har försämrats har det 

också blivit svårare för Turkiet att betrakta Israel ur positiv synvinkel. Israels attack 

mot Gaza i slutet av 2008 blev starten för de försämrade relationerna, som kraftigt 

degraderades i och med attacken mot Mavi Marmara och Ship to Gaza-flottiljen. Det 

senare var dessutom ett direkt angrepp mot turkiska medborgare, vilket föranledde 

drastiska åtgärder från Turkiets håll gällande diplomatiska förbindelser och militära 

samarbeten med Israel.  

Gustavsson menar att en kris öppnar ett window of opportunity för det politiska 

ledarskapet att genomdriva en förändring i utrikespolitiken. Huruvida AKP, med 

premiärminister Erdogan i spetsen, använt krisen som ett led i en medveten strategi 

mot Israel, eller om de allvarliga övergreppen mot palestinier och turkar inte lämnat 

partiet med något annat val än att frysa de bilaterala relationerna, går det dock inte att 

dra några slutsatser om. 

Både premiärminister Erdogan och utrikesminister Davutoglu ger den israeliska 

regeringen skulden för de försämrade relationerna och understryker att relationerna 

inte kan återgå till status quo så länge Israel inte tillmötesgår de krav på ersättning och 
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ursäkter som Turkiet kräver (se 5 Förändringen i de turkisk-israeliska relationerna). 

En fråga som ligger utanför Gustavssonsmodellens förklaringskraft är huruvida 

relationerna skulle kunna räddas i det fall Israel levererade en ursäkt. Enligt 

Gustavssons resonemang är ingen analysnivå i modellen viktigare än någon annan 

nivå, vilket gör att det inte går att dra några slutsatser om krisens egentliga betydelse 

för Turkiets och Israels försämrade relationer. Det går således inte att veta hur 

relationerna hade sett ut om Israel inte hade gått in i Gaza eller attackerat Ship to 

Gaza-kovojen. 
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7	  Slutsatser	  och	  diskussion	  	  

7.1	  Förändringen	  i	  de	  turkisk-‐israeliska	  relationerna	  

Uppsatsens frågeställningar har berört hur relationerna mellan Turkiet och Israel har 

förändrats under AKP:s regeringsperiod, samt vilka faktorer som kan förklara 

förändringen. Då detaljerna kring ländernas militära och ekonomiska samarbeten 

aldrig offentliggjorts i detalj, kan inte den första frågeställningen besvaras i exakta 

termer av upplösta avtal och överenskommelser. Tydligt är dock att relationerna har 

försämrats drastiskt efter Gazakriget 2009, vilket bland annat lett till nedgraderade 

diplomatiska förbindelser och inställda militära övningar och samarbeten. 

Vad gäller förändringar i den verbala utrikespolitiken märks en tydlig skillnad i talen 

som hållits i FN:s generaldebatt. En intressant detalj är att talen som hölls innan 

krisen med Israel inte behandlar de turkisk-israeliska relationerna i explicita ordalag, 

trots att länderna 2007 de facto ingått över 50 ekonomiska och militära avtal och 

överenskommelser – något som får betraktas som ett omfattande samarbete (se 5.8 

Den icke-verbala utrikespolitiken). Det vittnar om de turkiska ledarnas medvetenhet 

om vilken känslig fråga samarbetet med Israel är, i synnerhet med tanke på de kritiska 

reaktioner i arabvärlden som föranletts av ländernas strategiska allians (Ibid.).  

I talen innan krisen nämns Israel enbart i sammanhang med Israel/Palestina-

konflikten, och det framkommer att de turkiska företrädarna anser att ”Turkiet har 

nära relationer med både israeler och palestinier” (se 5.1 Tal inför 

generalförsamlingen 2003), att man vill garantera israelernas säkerhet (se 5.2 Tal 

inför generalförsamlingen 2005) och arbeta med båda parter i strävan mot fred (se 5.2 

Tal inför generalförsamlingen 2005; 5.3 Tal inför generalförsamlingen 2007). 

Förändringen i den verbala utrikespolitiken blir tydligast från och med talet 2010. I 

talet 2009 ges Gazakriget stort utrymme, ett krig som Erdogan beskriver som en 

mänsklig tragedi. Han kritiserar de förskräckliga förhållanden som råder i Gaza och 

blockaden mot import av byggnadsmaterial, men uttrycker aldrig explicit vem som 

bär ansvaret för vare sig kriget eller blockaden. Däremot säger han att ”Palestiniernas 

säkerhet är lika viktig som israelernas. Det palestinska folkets strävan efter frihet och 

fred är lika legitimt som Israels strävan efter stabilitet” (se 5.4 Tal inför 

generalförsamlingen 2009), något som kan tolkas som att krisen mellan länderna ännu 
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inte nått den höjdpunkt som många forskare hävdar inleddes i och med Gazakriget (se 

5.8 Den icke-verbala utrikespolitiken) Vissa forskare menar att 2009 var ett av de 

sämsta åren för Turkiets och Israels bilaterala relationer (Ibid.), något som alltså inte 

manifesteras med tydlighet i 2009 års generaldebattstal. 

Av de undersökta talen är 2010 års tal det första som behandlar Turkiets relationer 

med Israel mer explicit, och inte enbart i samband med Israel/Palestina-konflikten. I 

talet berörs bordningen av Mavi Marmara och president Gül gör klart att Turkiet 

väntar på en formell ursäkt från Israel (se 5.5 Tal inför generalförsamlingen 2010).  

Dock är Güls retorik inte i närheten så kritisk som premiärminister Erdogans i 

generaldebattstalet 2011 och utrikesminister Davutoglus i pressuttalandet från samma 

år. I båda dessa tal framförs direkt kritik mot den israeliska regeringens agerande. 

Dock säger utrikesminister Davutoglu att Turkiets mål inte är att skada eller äventyra 

”den historiska turkisk-judiska vänskapen”, utan man vill uppmuntra den israeliska 

regeringen att rätta till sitt misstag (se 5.7 Pressuttalande om de turkisk-israeliska 

relationerna). Oavsett Turkiets intentioner visar analysen på hur den verbala 

utrikespolitiken gentemot Israel gått från återhållsamt erkännande till öppet 

kritiserande. Något som får betraktas som ett tydligt turkiskt ställningstagande. 

Det är också så långt som analysen av hur Turkiets utrikespolitik gentemot Israel har 

förändrats kommer. Vilka faktorer som kan förklara förändringen i politiken är 

studiens andra frågeställning. 

Turkiet har under AKP förändrat sin utrikespolitik i ett försök att anpassa sin 

strategiska position till aktuella geopolitiska förutsättningar. Under kalla kriget 

agerade landet i västvärldens periferi – 2011 betraktar man sig istället som en av 

regionens nyckelaktörer. Enligt Davutoglu finns ingen motsättning mellan AKP:s 

stärkta Mellanösternpolitik och Turkiets historiskt starka allians med västvärlden. Han 

menar att denna utrikespolitiska förändring snarare syftar till att övertyga skeptiska 

västmakter om att Turkiet är en viktig allierad som förtjänar ett EU-medlemskap (se 

2.1.1 AKP:s nollproblemspolitik).  

Turkiets stärkta relationer med flertalet arabstater är ett resultat av AKP:s 

nollproblemspolitik, som också inneburit en nedgradering av de turkisk-israeliska 

relationerna. De nya samarbetspartnerna i kombination med Turkiets ökade 
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ekonomiska självförtroende, Turkiets och Israels avvikande hotuppfattningar, 

utfrysningen från EU och en stark turkisk folkopinion är viktiga faktorer i sökandet 

efter förklaringar av Turkiets förändrade utrikespolitik gentemot Israel (se 6.1.1 

Källor till förändring på internationell nivå; 6.1.2 Källor till förändring på nationell 

nivå). Dessa faktorer förklarar dock inte varför Turkiet och AKP har lämnat 

nollproblemspolitikens fredsmäklarroll för att istället välja sida i en rad konflikter, 

och då i synnerhet i pro-islamistiska frågor. Där ligger AKP:s ideologiska rötter 

närmare en möjlig förklaring (se 6.1.2 Källor till förändring på nationell nivå).  

Att ovanstående faktorer kan ha påverkat Turkiets utrikespolitiska beteende gentemot 

Israel går att slå fast med stöd av den tidigare forskning som genomgående 

presenterats i uppsatsen. Vad Turkiet och AKP har för egentliga intentioner med sitt 

handlande har denna uppsats varken möjlighet eller ambition att svara på. Syftet var 

att peka på möjliga förklaringsfaktorer, inte att leverera några heltäckande sanningar. 

Studiens problemformulering tog sin utgångspunkt i den relativt utbredda 

uppfattningen om att Turkiet vänt ryggen mot väst, för att istället positionera sig 

gentemot nya samarbetspartners i Mellanöstern. Samarbetet mellan Turkiet och Israel 

har länge setts som ett framgångsrikt exempel på hur den muslimska och judiska 

världen kan samarbeta. Huruvida krisen, och förändringen, i de turkisk-israeliska 

relationerna är en indikation på att Turkiet är på väg att överge sina västliga allierade 

går inte att dra några slutsatser om. Däremot går det att konstatera att om AKP låter 

utrikespolitiken styras av islamistiska intressen kommer det förmodligen bli allt 

svårare att ge stöd till en västerländsk utrikespolitik, vilket skulle äventyra det EU-

medlemskap som Turkiet så länge strävat efter. 

Enligt AKP:s egen utsago har man inga intentioner att överge nollproblemspolitiken 

och strävan efter stabila relationer i regionen, trots att man i nuläget har en konflikt 

med både Israel och Syrien. Utifrån detta går det att betrakta de försämrade turkisk-

israeliska relationerna som ett resultat av den kris, som utifrån Gustavssons 

resonemang, fungerar som en katalysator vid utrikespolitisk förändring. Kanske 

kommer relationerna att återgå till status quo när och om Israel ber om ursäkt för 

Mavi Marmara-attacken.  

Gustavssons analysram presenterar fyra olika typer av utrikespolitisk förändring (se 

4.2 Gustavssonmodellen). Med stöd av analysen ligger det nära till hands att beskriva 
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den förändring som Turkiet genomgått i sin utrikespolitik under AKP som en 

international orientation change, där Turkiet strävat efter att stärka sin roll som 

regional och global aktör, vilket stärks av det uttalade syftet med partiets 

nollproblemspolitik. Dock är denna definition inte tillräcklig för att beskriva de 

förändrade relationerna med Israel, vilket ju faktiskt är det som studien undersökt. 

Eftersom Gustavssons modell inte i tillräcklig utsträckning hjälper till att klargöra 

krisens betydelse för de turkisk-israeliska relationernas vara eller icke-vara (se 6.2 

Kris som utlösande faktor), går det inte heller att dra några slutsatser kring 

nollproblemspolitikens betydelse för desamma. Således skulle Turkiets 

utrikespolitiska förändring gentemot Turkiet lika gärna beskrivas som en program 

change eller en problem/goal change. 

Att undersöka Turkiets utrikespolitik utan att kunna ett ord turkiska har visat sig vara 

en utmaning. Uppsatsförfattaren har så långt det varit möjligt försökt att utgå från 

primärkällor, men bristen på relevant material som översatts till engelska, har gjort att 

sekundärkällor i form av tidigare forskning fått lov att användas. 

I analysen av resultaten är det viktigt att ha bristen primärkällor i åtanke, och 

begrunda det eventuella problem sekundärkällorna innebär för resultatets 

trovärdighet. Dock har flera forskare använts för att belägga förklaringsfaktorernas 

signifikans, i en strävan efter ett tillförlitligt resultat. Det vore både intressant och 

önskvärt att göra en liknande undersökning utifrån ett större antal primärkällor, för att 

se om resultatet skiljer sig åt. 

7.2	  Gustavssonmodellen	  

Trots att uppsatsen tillämpat Jakob Gustavssons modell för utrikespolitisk förändring i 

begränsad utsträckning bör dess tillämplighet utvärderas. Även om den empiriska 

delen av forskningsfältet kring utrikespolitisk förändring är relativt outforskad, finns 

ett flertal teoretiska analysramar att utgå ifrån. Valet av Gustavssonmodellen 

motiverades utifrån dess tonvikt på element som bedömts som viktiga för besvarandet 

av forskningsfrågan. Analysen av strukturella förändringar, i kombination med 

krisens betydelse för relationerna, bedöms ha god förklaringskraft. En given fördel 

med modellen är dess flexibilitet. Möjligen hade en studie av förändringar i 

premiärminister Erdogans belief-system kunnat ge än mer djuplodande svar.  
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Även om modellens förklaringskraft anses god, uppstod ett problem vid tillämpningen 

av modellen. Eftersom ingen analysnivå bedöms vara viktigare än någon annan gick 

det inte heller att dra några slutsatser om krisens betydelse för försämringen av de 

turkisk-israeliska relationerna. Att krisen fungerat som katalysator går definitivt att slå 

fast, och trots att det egentligen ligger utanför studiens syfte vore det intressant att 

djupare kunna analysera krisens egentliga betydelse. I vilken utsträckning hade 

Turkiet agerat annorlunda om Israel aldrig gått in i Gaza eller bordat Mavi Marmara? 

I sin avhandling analyserar Gustavsson en till synes väl medveten och strategisk 

utrikespolitisk förändring, för vilket hans analysram får anses vara väl fungerande. Då 

den aktuella studien omöjligt kan svara på om de försämrade turkisk-israeliska 

relationerna är resultaten av en medveten strategi eller ett oundvikligt dilemma går det 

inte heller att dra några slutsatser om huruvida Gustavssons modell har bäst 

förklaringskraft vad gäller strategiskt planerade förändringar och inte möjligt 

framtvingade diton. Samtidigt utgår den aktuella studien från att Turkiets förändrade 

utrikespolitik gentemot Israel drivits av aktiva beslut, och inte enbart framtvingats av 

Israels angrepp på turkiska intressen (se 1.4.1 Utrikespolitisk förändring). Huruvida 

detta ställningstagande påverkar trovärdigheten hos studiens resultat dras inga 

slutsatser om, men den kritiskt reflekterande läsaren bör ändå ha detta i åtanke.  

Till sitt försvar upprepar dock uppsatsförfattaren att studiens grundläggande premiss 

aldrig varit att komma med några definitiva svar eller sanningar, utan syftet har varit 

att peka på möjliga förklaringsfaktorer – något som också varit genomförbart utan att 

dra några slutsatser kring vilken typ av utrikespolitisk förändring det rör sig om. 

Svårigheterna kring dylika slutsatser beror på att förhållandena i Turkiets och Israels 

bilaterala relationer inte tycks vara ett avslutat kapitel, till skillnad från den 

utrikespolitiska förändring som Gustavsson studerade, vilket kan ses som en 

indikation på att Gustavssonmodellen passar bäst för studiet av definitiva och 

slutgiltiga utrikespolitiska förändringar. 

7.3	  Förslag	  på	  vidare	  forskning	  

Uppsatsen har gett upphov till många nya frågeställningar. Eftersom studien endast 

intresserat sig för förändringen i Turkiets utrikespolitik gentemot Israel, vore det 

intressant att i vidare forskning ta ett större grepp på de turkisk-israeliska relationerna 

som innefattar ett mer omfattande fokus på hur relationerna sett ut gällande diplomati 
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och liknande. Dessutom vore det givande att i större utsträckning undersöka hur Israel 

har agerat vad gäller det turkiska samarbetet. 	  

För vidare forskning vore det också intressant att undersöka fler av Turkiets bilaterala 

relationer, för att på så sätt få större förståelse för den förändring i utrikespolitiken 

som skett under AKP:s regeringsperiod. En sådan undersökning skulle kanske också 

kunna bidra till att belysa vilken eventuell påverkan som AKP:s ideologiska 

värdegrund kan ha haft för Turkiets utrikespolitik under 2000-talet. 

Den aktuella studien tillämpar enbart delar av Gustavssons analysram, därför vore det 

också intressant med en studie som koncentrerar sig kring den del som utelämnats – 

det politiska ledarskapets inverkan på förändringen av de turkisk-israeliska 

relationerna. I den aktuella studien konstateras enbart att premiärminister Erdogans 

inflytande över AKP:s utrikespolitik i synnerhet vore intressant att närstudera. 
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Notlista	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

i	  the	  restoration	  of	  the	  channels	  of	  communication	  and	  dialogue	  between	  
Palestinians	  and	  Israelis	  as	  the	  most	  urgent	  task	  at	  hand	  
ii	  call	  upon	  the	  Israeli	  Government	  to	  review	  its	  position	  
iii	  Turkey	  has	  close	  ties	  with	  both	  Israelis	  and	  Palestinians	  
iv	  the	  Israeli	  withdrawal	  from	  the	  Gaza	  Strip	  is	  an	  encouraging	  development	  
v	  the	  same	  positive	  trend	  in	  the	  West	  Bank	  
vi	  Israeli	  settlement	  activities	  in	  occupied	  territories	  must	  come	  to	  an	  end	  
vii	  restore	  a	  sense	  of	  hope	  among	  the	  Palestinians	  and	  ensure	  security	  for	  the	  
Israelis	  
viii	  we	  regard	  the	  question	  of	  Palestine,	  with	  wide	  repercussions	  both	  in	  and	  
beyond	  the	  region,	  as	  the	  crux	  of	  all	  ills	  in	  the	  Middle	  East	  
ix	  in	  every	  way	  possible	  
x	  a	  human	  tragedy	  
xi	  we	  demand	  that	  these	  obstacles	  be	  immediately	  lifted	  and	  normalcy	  restored	  
to	  Gaza	  for	  the	  sake	  of	  the	  peace	  and	  security	  of	  Israelis	  and	  Palestinians	  alike	  
xii	  The	  Palestinian	  question	  cannot	  be	  resolved	  solely	  by	  satisfying	  the	  demands	  
of	  one	  party	  alone.	  The	  security	  of	  the	  Palestinians	  is	  as	  important	  as	  the	  security	  
of	  Israel.	  The	  Palestinian	  people’s	  quest	  for	  freedom	  and	  peace	  is	  as	  legitimate	  as	  
Israel’s	  quest	  for	  stability.	  
xiii	  it	  is	  not	  possible	  to	  turn	  a	  blind	  eye	  to	  the	  appalling	  conditions	  in	  Gaza	  
xivit	  will	  be	  very	  difficult	  to	  make	  progress	  towards	  permanent	  peace	  unless	  we	  
put	  an	  end	  to	  the	  humanitarian	  tragedy	  in	  Gaza	  
xv	  the	  attack	  in	  May	  of	  the	  Israeli	  armed	  forces	  in	  the	  international	  humanitarian	  
aid	  convoy	  on	  the	  high	  seas	  resulted	  in	  grave	  civilian	  casualties	  and	  was	  an	  
unacceptable	  act,	  in	  clear	  violation	  of	  international	  law	  
xvi	  there	  are	  hundreds	  of	  General	  Assembly	  resolutions	  which	  have	  been	  totally	  
disregarded	  by	  Israel	  
xvii	  it	  is	  obvious	  that	  the	  problem	  stems	  from	  the	  Government	  of	  Israel.	  This	  
country’s	  leaders	  are	  building	  new	  barriers	  to	  peace	  each	  day,	  instead	  of	  taking	  
the	  necessary	  steps	  towards	  peace	  
xviii	  illegal	  
xix	  the	  leaders	  of	  Israel	  must	  make	  a	  choice	  
xx	  Nothing	  can	  be	  a	  substitute	  for	  peace.	  What	  we	  are	  faced	  with	  today	  is	  not	  a	  
simple	  ”peace	  for	  security”-‐equation.	  You	  must	  better	  analyze	  the	  new	  political	  
and	  social	  landscape	  emerging	  in	  the	  Middle	  East	  and	  realize	  that	  it	  is	  not	  
possible	  to	  sustain	  the	  state	  of	  perpetual	  conflict	  and	  confrontation.	  
xxi	  necessary	  to	  compel	  Israel	  to	  peace	  despite	  its	  own	  leaders	  and	  demonstrate	  
clearly	  that	  this	  country	  is	  not	  above	  the	  law	  
xxii	  which	  killed	  nine	  innocent	  civilians	  during	  its	  attack	  against	  a	  humanitarian	  
aid	  convoy	  in	  international	  waters	  
xxiii	  Israel	  has	  made	  a	  grave	  mistake	  against	  a	  country	  and	  its	  people,	  which	  have	  
shown	  only	  friendship	  to	  it	  throughout	  history,	  and	  insisted	  on	  not	  realizing	  its	  
mistake	  
xxiv	  merely	  and	  solely	  the	  current	  Israeli	  government	  
xxv	  to	  pay	  a	  prize	  for	  its	  actions	  
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xxvi	  take	  whatever	  measures	  it	  deems	  necesseray	  
xxvii	  should	  understand	  that	  the	  path	  to	  building	  real	  peace	  passes	  through	  the	  
strengthening	  of	  friendships,	  not	  by	  murdering	  citizens	  of	  friendly	  countries	  
xxviii	  The	  Government	  of	  Israel	  is	  the	  responsible	  party	  	  


