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Sammanfattning: 
Alliansbildningsbeteende är ett viktigt och intressant ämne inom internationell politik och i 

internationella relationer.  Enligt den traditionella maktbalansteorin allierar sig stater med 

andra stater för att balansera mot externa hot. I Steven R. Davids ”omnibalancing-teori” 

hävdas däremot att statsledare i tredjevärlden allierar sig med stater för att bekämpa interna 

hot. I föreliggande examensarbete, som är en fallstudie, är ambitionen att visa att turkiska 

republikens relation med Kurdistanregionen i Irak är ett fall av ”omnibalancering” såtillvida 

att Turkiet därigenom söker hålla den kurdiska rörelsen på hemmaplan i schack. Därför står 

Turkiet emot ett kurdiskt självstyre i Västra Kurdistan, syriska Kurdistan (Rojava), som har 

ideologiska kopplingar till den kurdiska rörelsen i turkiska Kurdistan (Norra Kurdistan). Med 

hänsyn till andra faktorer i relationer mellan stater (t ex i Turkiets relation till Södra 

Kurdistan) kan man uppmärksamma ekonomi- och energifrågorna. Vidare visar resultaten av 

fallstudier att etniska problem som ett internt hot påverkar statens utrikespolitik och 

alliansbeteende. 

Nyckelord: Kurdistan, Turkiet, PKK, PDK, PYD, YPG, stat-till-nation balans, alliansbildning, 

omnibalancing.  
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Förkortningar och förklaringar 
AKP  Rättvise- och Utvecklingsparti (Turkiet) 

Erdoğan  Recep Tayyip Erdoğan (Turkiets f.d. premierminister och 

nuvarande  president) 

KRG  Kurdistans regionala regering (engelska: Kurdistan Regional 

Government) 

Kurdistanregion  Kurdistanregionen i Irak (den del av Södra Kurdistan som styrs av 

KRG som en federalregion inom Irak )  

M. Barzani  Masud Barzani (Kurdistanregionens president och PDK ledare) 

PDK Partiya Demokrata Kurdistanê (Kurdistans demokratiska parti - 

största kurdiska parti i Södra Kurdistan) 

PKK  Partiya  Karekerên Kurdistan (Kurdistans arbetarparti) 

PUK  Patriotic Union of  Kurdistan 

PYD  Partiya Yekîtiya Demokrat (Democratic Union Party i Västra 

Kurdistan,Syria ) 

Peshmerge  Kurdiska gerillasoldater  

Rojava används som en förkortning för Rojavayê Kurdistan, som betyder 

Västra  Kurdistan (Kurdistan i Syrien) 

SNC  The Syrian National Council  

Södra Kurdistan  Södra delen av Kurdistan (Kurdistan i Irak) (Geografisk term) 

Talabani Jalal Talabani (PUK ledare och f. d. president av Irak) 

YPG Folkets försvarsenheter (Västra Kurdistan) 

YPJ Kvinnors försvarsenheter (Västra Kurdistan)  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1: Introduktion 

1.1: Inledning  

Relationerna mellan Turkiet och det kurdiska självstyret i Irak (KRG) inleddes under ett 

speciellt läge i Irak i början av 1990-talet. Som en konsekvens av USA och dess allierades 

krig mot den irakiska regimen i januari 1991 uppstod ett folkligt uppror i Södra Kurdistan 

(Kurdistan i Irak). Den irakiska regimen förlorade kontrollen över stora delar av 

Kurdistanregionen. När regimen drog tillbaka sin administration och sina militära styrkor från 

Kurdistanregionen uppstod ett maktvakuum. Kurdistanfronten som var en paraplyorganisation 

för alla kurdiska grupper höll allmänna val den 19 maj 1992. En nationalförsamling blev vald 

och nuvarande irakiska presidenten Fuad Masum bildade KRG:s första kabinett. Turkiet 

erkände inte självstyret men i detta läge skulle den turkiska ledningen hantera situationen på 

ett sätt som kunde utnyttjas mot den kurdiska gerillarörelsen i Norra Kurdistan (Kurdistan i 

Turkiet) för att kontrollera kurder och inte hota Iraks territoriella integritet (Lundgren, 2007, 

s. 86).  

Efter den irakiska regimens fall i april 2003 ombildades Irak till en federal stat och i den nya 

konstitutionen erkändes Kurdistanregionen som en federal region. Den nya situationen i Irak 

och Kurdistanregionen å ena sidan, och å andra sidan förändringarna i Turkiet (vapenvila från 

PKK gerillas sida och den nya AKP-regeringens tillkomst under Recep Tayyip Erdoğans 

ledning) inledde en ny period i relationen mellan Turkiet och Kurdistanregionen. Från början 

var relationerna ibland spända men senare - särskilt de sista fem åren - utvecklades 

ekonomiska förbindelser mellan dem och relationen uppfattas ibland som strategisk. Denna 

studie är ett försök att undersöka huruvida dessa relationer är strategiska eller om det finns 

andra bakomliggande faktorer som kräver att relationen ska se ut på det här sättet, särskilt när 

Turkiet driver en hård linje mot Syriska Kurdistan (Rojava).  
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Drivkraften för studien är mitt djupa personliga engagemang för uppsatsens ämne, eftersom 

jag har själv vuxit upp mitt i alla dessa händelser och de fängslar mig. Ur en ickevetenskaplig 

synvinkel är ämnet aktuellt och intresserar många, särskilt för att staden Kobanês 

försvarskamp mot terroristorganisationen ISIS väckte stort intresse i omvärlden. Däremot  

förblev den turkiske armén overksam åskådare bara några tiotal meter bort på andra sidan 

statsgränsen medan alliansländer understödde YPG/YPJ försvarare med flygbombningar mot 

ISIS.  Studien är dessutom även vetenskapligt viktigt eftersom uppsatsen behandlar en stat 

(Turkiet) som strängt taget inte ligger i eller räknas som del av ’tredjevärlden’, men teorin 

som används som analysverktyg - nämligen teorin om omnibalancing - har utvecklats mest 

för att förklara statsledares egenskaper i internationella relationer och deras alliansbeteende i 

tredjevärlden. Därför bidrar studien förhoppningsvis till teorins utveckling för att kunna 

tillämpas i studier även  av stater utanför tredjevärlden. 

1.2: Problemformulering 

Ett eventuellt kurdiskt självstyre har varit oroväckande för den turkiska statsledningen. 

Utvecklingen i Syrien däremot ledde till ett självstyre i Rojavaområdet. Hittills har Turkiet 

visat ett ganska hårt och bestämt motstånd gentemot det kurdiska självstyret i Rojava, något 

som det inte har visat i samma utsträckning mot KRG som uppstod i Norra Irak i början av 

1990-talet.  

Geografiskt sett är Rojava svagare än Kurdistanregionen eftersom det består av tre separata 

delar (se karta 1) och det är även demografiskt svagare än Kurdistanregionen. Befolkningen i 

Rojava är mer blandad av olika etniska grupper än i Kurdistanregionen. Men, själva termen 

KURDISTAN som den turkiska staten är känslig mot, används inte officiellt i Rojava utan de 

använder oftare benämningen ROJAVA. Även det största styrande partiet PYD, som Turkiet 

är misstänksamt emot, innehåller heller inte ordet Kurdistan i sitt namn som andra kurdiska 

partier. I självstyret Rojava som består av tre kantoner, benämns två av dem efter deras 

centrala storstäder Efrîn respektive Kobanê medan den tredje och största kantonen kallas för 

områdets historiska benämning Cizîrê (se karta 1). Därtill har varje kanton sin egen flagga. 

Däremot används ordet Kurdistan i Södra Kurdistan redan från början och regionen har en 

egen flagga vilken accepteras som Storkurdistans flagga av många partier och grupper i alla 

fyra delar av Kurdistan (i Irak, Iran, Turkiet och Syrien). Med hänsyn till dessa skillnader 
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mellan de två regioner – Kurdistanregionen och Rojava-, är den turkiska statsledningens 

inställning förbryllande. Om ett kurdiskt självstyre i Rojava betraktas som ett hot mot Turkiets 

säkerhet av den turkiska ledningen borde Kurdistanregionen i Irak betraktas på samma sett, 

eftersom den kan leda till samma konsekvenser för Turkiets inrikespolitik. Turkiet driver 

alltså en hård linje mot Rojava - oavsett vissa möten med deras politiker- men har bra 

relationer med Kurdistanregionen och utvecklar ekonomiska relationer med KRG (Zalewski 

2014; Zaman 2013). Denna uppsats försöker analysera Turkiets skilda utrikespolitik i relation 

till dessa två självstyrda områden.  

!  

Karta 1                                            Källa: http://civaka-azad.org/ 

1.3: Syfte och frågeställning 

1.3.1: Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur interna hot påverkar en stats utrikespolitik och 

internationella relationer. I den här studien ligger fokus på den kurdiska frågan i Turkiet som 

ses som ett internt hot mot staten, och som den turkiska ledningen behandlar som ett nationellt 

säkerhetsproblem. Med den ’kurdiska frågan’ menas kurdernas strävan efter sina politiska, 

kulturella och mänskliga rättigheter samt sin nationalidentitet som en etnisk grupp. Ett 

kurdiskt självstyre i andra länder (som kurder befinner sig i) nämligen Iran, Irak och Syrien 

eller ett eventuellt självständigt Kurdistan kan leda till irredentism och secessionism bland 

kurder. I dagens läge är KRG i Södra Kurdistan ett federativt självstyre inom irakiska statens 

gränser, som har ett konstitutionellt erkännande i Irak och även internationellt betraktas som 

en semisjälvständig stat. KRG har officiella representanter i flera länder som USA, 

Storbritannien, Frankrike, Sverige m fl.  
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Jag vill alltså utveckla en diskussion kring Turkiets utrikespolitik som varierar i dess 

relationer med/till de två områdena och som kan vara givande för att förstå hur en stat som 

har en stat-till-nation-obalans försöker hantera sin säkerhet och hur dess utrikespolitik formas 

efter interna frågor.  

1.3.2: Frågeställning: 

Denna uppsats undersöker relationen mellan Turkiet och Kurdistanregionen respektive 

Rojava. Relationen mellan Turkiet och Kurdistanregionen kan bedömas som bra eftersom det 

finns ett intensivt ekonomiskt och politiskt utbyte mellan dem. Ett statsbesök på premier- och 

utrikesministernivå och ett 50-års energiavtal indikerar varma relationer mellan två länder. I 

kontrast till det står Turkiet inte bara emot ett självstyre i Rojava utan har stängt sina gränser 

mot Rojava och enligt många tidnings- och TV-rapporter hjälper Turkiet ISIS mot kurdiska 

trupper YPG/YPJ också. I denna studie försöker jag besvara nedanstående frågan:  

Varför har Turkiet bra relationer med Kurdistanregionen men driver en hård linje mot 

Rojava? 

1.4: Avgränsning: 

I den här studien har jag avgränsat mig till två aspekter.  

Den första är att jag har valt ’kurdiska frågan’ som en fråga om en minoritet som ses som ett 

internt hot mot Turkiet, som har varit effektivt och aktuellt under hela den turkiska 

republikens historia. Å andra sidan finns det andra missnöjda etniska och religiösa minoriteter 

i Turkiet som Assyrier, Syrianer, Armenier och Alaviter, men dessa har inte utgjort ett 

allvarligt hot mot landets sociopolitiska integritet och har inte betraktats som nationella 

säkerhetsproblem för staten heller.  

Den andra aspekten är att jag undersöker Turkiets relationer till/med Södra Kurdistan och 

Rojava som relaterade till den ’kurdiska frågan’ i Turkiet. Dessa relationer är viktiga i detta 

sammanhang eftersom de kan ha en långsiktig effekt och inte bara ses som aktuell realpolitik. 

Därutöver har ’den kurdiska frågan’ påverkat Turkiets relationer till Iran, Syrien, Ryssland 

och även EU, och jag pekar ut dem när det behövs men de inte ligger i studiens fokus.  
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2:	  Metod	  
I denna studie använder jag en kvalitativ metod för att beskriva och förklara Turkiets 

utrikespolitik som berör relationerna till/med Södra Kurdistan respektive Rojava. Därför är en 

fallstudie design lämplig för att gå in lite djupare i fallet. 

2.1: Fallstudie 

Fallstudie som studiedesign har varit intressant inom samhällsvetenskaper eftersom man 

kommer närmare studieobjektet. Denna metod har ursprungligen kallats life-history men det 

betyder inte att den är en metod begränsad endast till personer, utan den kan omfattar 

generationer, processer, händelser, institutioner, grupper, områden och stater som fall. 

Dessutom är fallstudie en intensiv studieform och omfattar noggrant ett utvecklingsskede av 

ett fall där forskaren avgränsar det och går in i det så djupt som möjligt. Forskaren samlar allt 

relevant material som man kan få tag i (Svenning, 2000, s. 130). I detta arbete har jag samlat 

material om Turkiets utrikespolitik i relation till/med Södra Kurdistan och respektive Västra 

Kurdistan (Rojava).  

Fallstudie är en design som passar båda kvalitativa och kvantitativa metoder.  Det finns en 

uppfattning som kopplar ihop fallstudie med kvantitativ metod men den kritiseras av 

metodforskare. Att forskare som använder sig av kvantitativa metoder som observation och 

ostrukturerad intervju oftare har fallstudie design, anses vara anledning till denna uppfattning. 

(Bryman, 2012, s. 74). 

Dessutom kritiseras fallstudiemetoden för sin otillräckliga externa validitet som innebär att 

resultatet  inte kan generaliseras till andra fall eller annan population (Giddens, 1984, s. 328). 

Men kritiken har inga starka grunder, eftersom syftet med fallstudie inte är att generalisera 

resultatet till andra fall eller andra populationer som survey undersökningar (Bryman, 2012, s. 

79) utan syftet är att utveckla och generalisera teorier genom provning på valda fall (Yin, 

2007, s. 28). Det fall jag studerar är Turkiets utrikespolitik i relation till ’den kurdiska frågan’ 

i landet och dess effekt i landets alliansbeteende som ett exempel på  omnibalancing.  
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2.2: Källor och Källkritik: 

I denna studie använder jag olika informationskällor som böcker om kurder i allmänt och 

speciella studier om de två delar av Kurdistan och/eller deras relation till Turkiet, akademiska 

artiklar som relaterade till ämnet, journalistiska artiklar, rapporter och nyhetsrapporter samt 

videoklipp. För enkelhetens skull, utom böcker, använder jag mest internet källor.  

I grunddelar, som teori och metod, har jag använt publicerade källor som artiklar och böcker. 

Vissa av dessa källor har använts som kurslitteratur inom statsvetenskapliga kursmoment eller 

metodkurser men jag har inte begränsat mig till bara dessa utan har försökt använda 

originalkällor som har funnits i referenslistan i kurslitteraturen vilka mest kommer från 

erkända teoretiker.  

Till det empiriska materialet har jag använt olika källor som akademiska artiklar och böcker 

om kurder, om Turkiet, om Turkiet och kurder. Jag har också använt andra internetkällor som 

tidningsartiklar och nyhetsrapportar som faktakällor.  

Eftersom studien behandlar ett pågående och aktuellt ämne, blir det svårt att avgöra vilka 

material man bör använda. Vissa artiklar, särskild journalistiska artiklar, kan missa sitt värde 

under studiens gång på grund av dagliga utvecklingar i området.  

Vid val av material är validitet viktigt, dvs att man undersöker det man avser att undersöka. 

Mer konkret innebär det att det valda materialet lämpar sig för att besvara frågeställningen. 

Det ska idealt sett vara turkiska primärkällor för min uppsats, men på grund av begränsad tid 

och resurser har jag använt sekundära källor, akademiska artiklar och böcker som har olika 

synvinklar, och jag har fokuserat mest på neutrala vetenskapliga källor för att säkra studiens 

objektivitet.   

3:	  Teore,skt	  ramverk	  	  

Denna studie behandlar ett fall av alliansbeteende i Turkiet som har ett aktuellt etnisk problem 

som ett intern hot. Därför är Benjamin Millers begrepp stat-till-nation balans passande för att 

beskriva landets nationella konstruktion. Dessutom, kan kurder, som är fördelade på fyra 
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länder nämligen Irak, Iran, Turkiet och Syrien, påverkas av varandra och även påverka de 

andra länderna. Därför är det användbart att tillämpa teorin om omnibalancing.  

Detta kapitel kommer att  beskriva begreppen stat-till-nation, irredentism, secessionism, 

internt hot och externt hot. Sist förklarar jag teorin om omnibalancing. 

Syftet med att tillämpa ovan nämnda begrepp är att komplettera teorin med att tillämpa de på 

till ett land utanför tredjevärlden. Turkiet är inte ett tredjevärldsland medan teorin är byggd på  

tredjevärldsländer.  

3.1: Begreppsdefinitioner  

3.1.1: stat-till-nation balans  

Begreppet stat-till-nation balans är Benjamin Millers (2006 & 2007) byggsten i teorin om 

regionalt krig och fred. Begreppet  
… refers to the degree of congruence between the division of the region into territorial 
states and the national aspirations and political identifications of the region’s peoples. … 
There is a state-to-nation imbalance when there is a lack of congruence between states 
and national identifications (Miller, 2006, s. 660).  

I denna definition är begreppet nation viktig eftersom det finns olika tolkningar av det. 

Millers tolkning står fri gentemot dessa tolkningar. Hur folket definierar sig som nation är 

central enligt denna definition och folkets definition av sin nationala identitet påverkar denna 

balans. I den mån en del av befolkningen inte identifierar sig med den nation som ingår i ett 

territorium och under en stats ordning eller se sig som del av en annan nation, uppstår obalans 

i staten i frågan. Millers uppfattning om nation är bred och innefattar båda civil nation och 

etnisk nation. Med den första menar man en nation som är baserad på medborgarskap i en 

nation-stat. Man identifierar sig med staten och statens territorium och staten förkommer 

nationen. Däremot, i den andra varianten, är alltså etnisk nationalism baserad på härstamning, 

identifierar folk sig inte med staten utan med sitt ursprung och nationen förkommer staten 

(Miller, 2007, s. 91).  

3.1.2: Irredentism och secessionism: 

Irredentism kommer från italienska ordet  irredenta  som betyder ofri eller förtappad och det 

refereras till en politisk rörelse från mitten av 1800-talet till början av 1900-talet som ville 

åter ena italiensktalande från Schweiz och Österrike-Ungern med Italien. Det innebär att de 
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territorier som hade italiensktalande befolkning betraktades som ofria. Nu för tiden används 

termen för att beskriva territorial expansion baserad på etniska, nationella eller historiska 

förbindelser. Thomas Ambrosio definierar begreppet som ” attempts by existing states to 

annex territories of another state that their co-nationals inhabit” (Ambrosio, 2001, s. 1-2).  

Ambrosio skiljer mellan irredentism och secessionism. Irredentism är ett försök av en 

befintlig stat att inkludera en del av en annan stats territorium som den har någon förbindelse 

med. Däremot är secessionism ”an attempt by an ethnic group claiming a homeland to 

withdraw with its territory from the authority of a larger state of which it is a part” (Ambrosio, 

2001, s. 2). Med irredentism menar man att subtrahera en del av en stat och addera den till en 

annan stat medan  secessionism innebär att en del  av en stat bryter sig ut och blir 

självständig.  

När en stat existerar med en etnisk majoritet och granne(ar) har samma etniska minoritet ökar 

sannolikheten för försök till irredentism (Miller, 2007, s. 98). Dock närvaron av en stat med 

en etnisk majoritet kan väcka separatism och secessionism hos minoriteter med samma 

etniska bakgrund i grannländerna. Kosovoalbaner som inte valt att förena sig med Albanien 

utan bildade en självständig stat, är ett exempel på det.  

3.1.3: Internt hot 

Internt hot enligt Steven R. David (1991) innebär alla hot som statsledningen står inför från 

interna aktörer eftersom statsledningen i tredjevärlden (som är hans utgångspunkt i 

omnibalancing teori) ofta är icke demokratiska och har kommit till makten genom våld och 

baserar sin makt på det. Därför fokuserar de mest på sina maktpositioner (David, 1991, s. 

240). Miller & Toritsyn (2005) klargör vilka möjliga ingripande kan innebära interna hot. 

Mordförsök, statskupp, inbördeskrig och separatistiska rörelser o.s.v. namnges som interna 

hot av Miller & Toritsyn  (2005, s. 238). 

3.1.4: Extern hot  

Med externa hot menas de utmaningar som utgör ett hot mot staten från andra stater vilket i 

sin tur påverkar dess alliansbeteende. Storleken av dessa hot enligt Stephen M. Walt avgörs i 

enlighet med: 
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1) Total kraft eller totala resurser, som befolkningens storlek, industriell och militär  kapacitet 

och teknologisk skicklighet.  

2) Geografisk närhet: Stater som är nära utgör et större hot än dem ligger lång borta.  

3) Offensiv styrka: De stater som har större offensiv kapacitet utgör större hot än de som inte 

är kapabla. Detta kan bero på geografiskt avstånd, militär kapacitet eller något annat.  

4) Aggressiva intentioner: Stater som är mer aggressiva betraktas oftast som ett hot av andra 

stater (Walt, 1987, s 22ff).  

3.2: Omnibalancing teori: 

Maktbalans som en viktig teori inom realistiska paradigmen, har använts ganska mycket för 

att förklara internationella relationer i tredjevärlden , eftersom denna teori bortser från 1

regimens karaktär och den betraktar alla stater på samma sätt. I tredjevärlden styrs staten 

oftast av icke demokratiska regimer och i värsta fall möter man en diktator i maktpyramidens 

topp. Dessutom, teoretikerna om maktbalans baserar sina teorier på erfarenheter med stater 

utanför tredjevärlden. Därför utvecklar Steven R. David (1991) en teori i syftet att förklara 

alliansbeteende hos statsledare i tredjevärlden, då han anser att maktbalansteorin inte kan 

appliceras i den delen av världen (David, 1991, s. 233,235).  

Trots att Omnibalancing teori inte strider mot det centrala antagandet- hot ska bekämpas - i 

maktbalansteorin, skiljer den första sig från den andra i hotuppfattning. Maktbalansteori 

fokuserar på externa hot, d.v.s. hot från andra stater. Däremot täcker omnibalancing teorin hot 

begrepp som båda externa och interna hot som en stat kan stå inför. I sin argumentation utgår 

David från att alliansbildning hos statsledare i tredjevärlden skiljer ofta från alliansbildning 

hos statsledare någon annanstans. Syftet med den är att motstå alla hot som står inför en 

statsledare eller makthavare och det betraktas som hot  mot staten i sin helhet ( David, 1991, 

s. 233) 

David gör tre tillägg till maktbalansteori för att förklara alliansbildning i tredjevärlden.  

Termen Tredjevärlden har troligen använts för första gången av 1952 fransmannen Alfred Sauvy som 1

benämning för länder som inte var allierad varken med USA eller USSR under kalla kriget men senare 
under 1960 och 1970-talen användes ordet för u-länder i Afrika, Asien och Latinamerika oavsett 
regimens karaktär (Harrison, 2012).
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För det första: Statsledare ingår inte allianser bara för att balansera mot hot från annan makt 

utan de försöker avvärja sekundära hot för att kunna fokusera på sitt primära hot. Den 

sekundära aktören kan vara mer hotfull mot statens intressen än den primära. Däremot, kan 

man inte utnyttja den som anses som primär. Därför samarbetar statsledare med den som 

anses som ett sekundärt hot eller försöker åtminstone isolera hotet från det, för att fokusera på 

det som anses som primärt. Sovjetunionens samarbete med USA, Frankrike och 

Storbritannien under andra världskriget mot Nazityskland är ett exempel på det (David, 1991, 

s. 235ff).  

För den andra: Statsledare i tredjevärlden försöker stilla sekundära hot för att motverka den 

som anses akut. Hos stater i tredje världen kan det som betraktas som sekundära hot vara en 

extern aktör medan den som betraktas som ett premiärt hot är oftast en intern aktör. Därför 

vill statsledare bilda en internationell allians mot hot som kommer från interna aktörer som 

betraktas vara farligare och allvarligare hot. Detta kan betraktas som ”bandwagoning” men 

det är rimligare att betraktas som balans eftersom statsledare vill framför allt bevara sin styrka 

mot det största hotet mer än att dela ansvar med andra, vilket är innebörden i bandwagoning 

(David, 1991, s. 236).  

För den tredje: Statsledare i tredje världen tänker oftare på sin makt än statens intressen. 

Därför är deras alliansbildning baserad på deras personliga intresse och att garantera sin 

maktposition. Statsintressen kommer i andra hand och detta kan inte förklaras med 

maktbalansteorin (David, 1991, s. 236). 

Teorins utgångspunkt är att statsledare i tredjevärlden anses ofta svaga och illegitima av 

samhället eller en viktig del av samhället, vilket leder till ett högt tempo i inrikespolitik vilket 

inte är vanligt utanför tredjevärlden. Det viktigaste i alliansbildning är att garantera ledarens 

maktposition. Statsledare anses som ett analysobjekt när det gäller politiska beslut eftersom 

de kalkylerar i enlighet med sitt intresse som är deras maktöverlevande snarare än statens 

intresse. Statsledare ställer sig frågan ”hur denna politik påverkar sannolikheten för min 

kvarstående vid makten?” istället för ”Hur påverkar denna politik statsmakten?” (David 1991, 

s. 236ff). Därför är det vanligt att inrikespolitik speglas i utrikespolitiken i tredjevärlden.  
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David påstår att staten i tredjevärlden har skapat en situation att etniska grupper agerar utifrån 

deras gruppintresse snarare än nationellt intresse och individer identifierar sig med etniska, 

religiösa eller regionala  grupperingar. Denna typ av identifiering  är ett hinder för nationellt 

medvetenhet. Dessutom, det finns inte bara skillnader mellan olika grupper utan staten 

representerar oftast en grupp som håller makten i huvudstaden (David, 1991, 239). Detta 

väcker utanförskapskänslan och alienation hos andra förtryckta grupper. 

4:	  Empirin:	  

4.1: Turkiet och kurder i Turkiet 

En historisk översikt av relationen mellan kurder och turkar är givande för att förstå hur 

relationen har varit  och hur denna har påverkat Turkiets inrikes- och utrikespolitik. Även om 

min fallstudie rör Republiken Turkiet blir jag tvungen att skriva om den sista perioden av det 

Osmanska riket eftersom det moderna Turkiet är en fortsättning av det Osmanska imperiet 

(Aydın, 2004, s.15). Republikens grundare Mustafa Kemal har varit medlem i  Ittihat ve 

Terakki Cemieti ( Union och utvecklingsgemenskap) och samtidigt varit en general i den 

Osmanska armén (Jenkins, 2013, s.10). Därför kan man inte frikoppla den turkiska republiken 

från det Osmanska riket.   

4.1.1: Kurder i Osmanska riket 

Efter Çaldêran _ (Chalderan) kriget 1514 ingick en stor del av Kurdistan i det Osmanska 1

riket.  I Zuhabavtalet den 17 maj 1639 bestämdes gränsen mellan båda imperierna 

(McDowall, 1992, s. 27). Detta medförde den första delningen av Kurdistan. Efter första 

kriget skedde ytterligare en delning där den Osmanska delen delades upp i tre nybildade stater 

nämligen Turkiet, Irak och Syrien (Karlson, 2008, s. 61).  

Kurderna hade autonoma emirat (furstendömen) under Osmanska rikets paraply. Under 1800-

talet försvagades riket till följd av nationalistiska idéers spridning som fått inspiration av 

Västeuropa bland etniska grupper i riket. Så uppmuntrades ickemuslimska etniska grupper i 

Çaldêran är ett område som ligger vid gränsen mellan Turkiet och Iran. I ett avgörande krig mellan Persien och 1

Osmanska riket i det här området förlorade iranierna en stor del av Kurdistan. Kurderna som bodde i det 
förlorade territoriet hjälpte osmanska turkar som tillhörde samma gren av Islam (Sunnigrenen) mot  Safawi 
iranierna som tillhörde Shiagrenen.
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Balkan att bilda sin nationalstat efter att Grekland hade blivit självständigt 1832. Därför 

tänkte den osmanska sultanen reformera riket till ett mer centraliserat styre vilket möttes av 

reaktioner ifrån kurderna. Många kurdiska emirat försökte bilda självständiga stater som 

Rawanduz emiratet 1836, Botan 1847, Baban 1851 och Sheikh Ubaydullah 1879 vilket ingen 

av dem lyckades med (Sayf al-Din, 2009, s. 123). 

Samtidigt som kurderna har gjort uppror mot Osmanska riket, har de haft viktiga roller i det 

Osmanska riket särskilt inom militären. Sultan Abdul Hamid 1891 bildade de speciella 

paramilitära styrkorna Hamidiye Alaylari (Hamidiye regementen) uppkallade efter hans son. 

Kurderna hade även en roll i den politiska arenan. Två av fyra grundare av Ittihat ve Terakki 

Cemieti (Union och utvecklingsgemenskap) Abdullah Jawdet och Isak Skoti var kurder. 

Denna organisation blev senare ett politiskt parti som 1908 gjorde en statskupp mot riket och 

lovade ett konstitutionellt parlamentariskt system. Under denna tid grundades ett antal 

politiska föreningar och skolor av kurdiska intellektuella i stora städer som Istanbul, Bitlis, 

Erzurum, Bagdad och Mosul. Kurd Teawun we Teraqi Cemiyeti (Kurdiska gemenskapen för 

utveckling och solidaritet) var den första kurdiska legala politiska organisationen som 

grundades av ett antal politiker och intellektuella i Istanbul år 1908 och gemenskapen 

publicerade magasinet Kurd Teawun we Teraqi Cemiyeti Gezetesi. Men det dröjde inte länge 

innan turkiska nationalister förde bort Sultan Abdulhamit II från makten 1909, vände 

kurderna ryggen och stängde alla kurdiska föreningar och skolor. Många kurdiska politiker 

blev tvungna att lämna landet. Detta ledde till en rad uppror i Kurdistan som leddes av bland 

andra Ibrahim Pashai Milli 1909 och Abdul-Salam Barzani 1909-1910 (Sayf al-Din, 2009, s. 

125ff &McDowall, 1992, s. 31). 

1914 gick Ittihat ve Terakki Cemieti:s regering in i första världskriget. Detta var en kurdisk 

mardröm eftersom den norra delen av Kurdistan blev stridsfält mot Ryssland. 300 000 

osmansk-kurdiska soldater och en halv miljon civila miste sina liv och städer och byar 

förstördes. Inte bara kurderna utan hela Osmanska riket blev krigets största förlorare. Hela 

riket blev ockuperat av de allierade och osmanska generalerna flydde från landet (Sayf al-Din, 

2009, s.129ff). 
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Under första världskriget styrdes Osmanska riket av nationalister som försökte utrota icke 

muslimska grupper i riket. I denna process ägde ett folkmord mot Armenier rum som är 

internationellt känt. Nästan hälften av Armenier som bestod av cirka två till tre miljoner 

mördades och deporterades från riket mellan 1915 och 1917( Koivunen, 2013, s. 65). Denna 

process fortsatte även efter att republiken utropades 1923 under vilken de bytte ut turkisk 

talande ortodoxa kristna mot icke turkisk talande muslimer med Grekland ( Yeğen, 2007, s. 

138). Syftet med dessa var att bilda en homogen turkisk nation. Kurder räknades till 

framtidens turkar eftersom de var muslimer och de skulle vara lätta att assimileras. Ett enda 

motstånd mot denna politik och ett enda försök till att stärka en kurdisk identitet betraktades 

som ett hot mot landets territoriala integritet och utnyttjades framförallt av militären och 

säkerhetsstyrkor att bekämpa. Därför kategoriserades ’den kurdiska frågan’ som en ”nationell 

säkerhetsfråga” (Barkey& Fuller, 1998, s. 1).  

Efter kriget förväntade Kurdiska intellektuella en självständig stat eftersom det fanns flera 

indikationer på detta. Den främsta var USA:s president Woodrow Wilsons fjorton-

punktsprogram i januari 1918 där den tolfte punkten handlade om att icke-turkiska minoriteter 

i Osmanska riket ska vara självständiga. Den 7 november 1918 uppgav franska och brittiska 

regeringar att deras mål med kriget på östra fronten var att befria folk som lidit under 

turkarnas förtryck under lång tid. Den 18 november samma år, uttalade den brittiske 

premiärministern Lloyd George inför Parlamentet att kurder har lidit under turkar och de har 

rätt till självständighet. Samtidigt som kurdiska intellektuella och politiska organisationer var 

aktiva i frågan, accepterade de allierade Sharif Pasha (som var general i den osmanska armén) 

som kurdernas representant. Under fredskonferensen i Paris 1919 var kurderna optimistiska 

om att kunna bilda sin egen stat eftersom konferensen erkände Kurdistan som en självständig 

enhet. I artikel 62 i Sévresföredraget, som signerades 20 augusti 1920 mellan Osmanska riket 

och de allierade, specifierades ett självständigt Kurdistan (Sayf al-Din, 2009, s. 131ff 

&McDowall, 1992, s.32ff). 

Men dessa löften och Sévresfördragets paragrafer som berörde kurder förverkligades inte av 

två skäl. Det ena skälet var att den Osmanska sultanen som skrivit under fördraget inte hade 

någon kontroll över staten. Det andra skälet var att Mustafa Kemal som sedan nämndes till 
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Atatürk (turkarnas fader) lyckades vinna kurdiska ledarnas stöd i kriget mot de allierades 

styrkor under sommaren 1919. (Karlsson, 2008, s. 58). 

4.1.2: Kurder i turkiska republiken 

Sommaren 1919 samlade Mustafa Kemal en del rester av den Osmanska armén i Samsun vid 

Svarta havskusten och började krig mot ockupationsmakter. Han manade till ett samarbete 

mellan kurder och turkar i ett krig mot de kristna för att bevara kalifatet. Han lovade att 

kurdernas rättigheter skulle garanteras och deras identitet skulle inte bli hotad i denna stat. 

Han ville påverka kurdernas religiösa känsla för att mobilisera dem till krig eftersom kurdiska 

religiösa ledare som kallades Sheikh hade en stor roll i det kurdiska samhället. Mustafa 

Kemal skapade nu en nationell armé samt även en nationalförsamling och en regering i 

Ankara. Flera generaler och soldater anslöt sig till hans nye armé. När han besegrade 

ockupationsmakterna tågade hans armé in i Osmanska rikets huvudstad Istanbul (Karlson, 

2008, s. 58).  

Mustafa Kemals seger mot ockupationsmakter innebar att Sévresfördraget upphävdes och 

istället infördes ett nytt fördrag den 20 november 1921 i Lausanne som undertecknades den 

24 juli 1923. I det nya fördraget fanns inget om kurdernas status i det nya Turkiet och icke-

muslimska grupper som armenier, greker och judar erkändes som religiösa minoriteter. Den 1 

november 1922 avskaffades det Osmanska sultanatet (Karlson, 2008, s. 59ff). I 

Sévresföredraget var kurdernas rättigheter en internationell fråga men med det senare 

fördraget överlämnades den som en inhemsk fråga till Turkiet. 

Turkiska republiken utropades 1923 av Kemal Atatürk och han blev första presidenten i 

republiken. Turkiet blev en centraliserad stat och kurder, som leddes av stamhövdingar  och 

religiösa ledare, blev lurade av Atatürk eftersom de inte stödde honom att avskaffa kalifatet 

vilket betraktades som en gemensam institution för alla muslimska grupper i riket. Men den 

nya republiken som var en sekulär stat representerade nu bara den turkiska etniciteten. Detta 

följdes av kurdernas missnöje särskilt när religiösa skolor förbjöds då det kurdiska språket var 

utbildningsspråk i dessa skolor. Kurdiska fick inte används i domstolar heller och självaste 

ordet Kurdistan som hade använts under den Osmanska tiden och även flera gångar av 

Atatürk själv, förbjöds. Referens till Kurdistan förbjöds i officiella publikationer och Mustafa 

� 	  18



Kemal ändrade namnen på alla kurdiska städer, byar, regioner och till och med bergen till 

turkiska namn. I en lag om familjenamn som antogs 1934 skulle kurder välja turkiska namn 

(Karlson, 2008, s 63ff &Sayf al-Din, 2009, s. 134ff). 

En av grundpelarna i den turkiska republiken var nationalism som moderniseringsprojekt. 

Turkiets nationalism baserades till en början inte på etniska idéer och med turk menades en 

medborgare i det nya Turkiet men i praktiken blev det helt annorlunda. Kurdernas existens 

som en folkgrupp förnekades och de kallades för Dağ Türkleri (bergsturkar) och det blev 

vanligt att personer i statens höga ämbeten uttalade sig rasistiskt om kurderna som t.ex. den 

turkiske utrikesministern Tevfik Rüştü Aras på ett möte 1928 med den brittiske ambassadören 

George Clark: 

Deras Kulturella nivå är så låg och deras mentalitet så efterbliven att de helt enkelt inte 
passar in i den turkiska statskroppen … de kommer att dö ut, ekonomiskt är de 
oförmögna i kampen om livet i tävlan med de mera avancerade och kultiverade turkarna 
… så många som möjligt ska emigrerar till Persien och Irak medan resten helt enkelt 
kommer att råka ut för de odugligas eliminering (Karlsson, 2008, s. 67-68).  

Den turkiska republikens nationalistiska agenda under moderniseringspropaganda, drabbade 

mest kurder och deras identitet och även deras existens. Mustafa Kemal utvecklad en etno-

nationalism som inspirerades av europeiska länder. Han nekade kurdernas rättigheter som han 

lovade under kriget mot ockupationsländerna. I republiken som skulle blir ett gemensamt land 

för kurder och turkar blev kurder förnekade. Därför började kurder revoltera mot den nya 

republiken som inte erkände deras existens. 1925, 1930 och 1938 började en rad kurdiska 

revolter vilka alla krossades av turkiska armén. Den turkiska staten var mycket aggressiv mot 

kurder. Många byar förstördes och folk deporterades till västra Turkiet och kurdiska frågan 

blev den mest fokuserade fråga i landets inrikespolitik (Robin, 1993, s. 660). Efter Mustafa 

Kemals död blev problemet mer komplicerat eftersom hans efterföljare inte vågade prata 

öppet om den kurdiska frågan. Att ha en ödmjuk inställning till den kurdiska frågan betydde 

förräderi och stöd till separatism. Turkiske presidenten Adnan Menderes som störtades i en 

statskupp i maj 1960 och avrättades, anklagades för att hans parti hade uppmuntrat kurdisk 

regionalism då han hade låtit kurdiska stamhövdingar få komma in i det turkiska parlamentet. 

Under Menderes tid blev kurdiska områden lite lugnare och infrastrukturella insatser sattes 

� 	  19



igång (Karlsson, 2008, s.71). För statskuppledningen betydde detta ett avsteg från Mustafa 

Kemals principer och denna fråga har blivit landets största interna hot eftersom deras 

nationalism- som en av statens pelare - var tydligt utryckt av statskuppledare  Ahmet Yıldız 

och Suphi Gürsoytırak som sade ”For us, nationalism invokes being against division in the 

country” (Heper, 2007, s.94). Den nationalistiska militären som är Turkiets viktigaste 

maktpelare vill inte släppa makten. Den är den viktigaste institutionen som representerar och 

bevarar turkiska nationalismen. Turkiska militären som betraktas som republikens grundare 

och även bevarare har alltid haft en stor roll i den turkiska republikens politik. Därför har 

armén blandat sig in i politiken när dem har ansett att statens säkerhet och stabilitet står på 

spel. Efter statskuppen 1960 har militären gjort två ytterligare statskupper nämligen 1971 och 

september 1980. Även under 1990 talet var arméns roll i turkisk politik märkbar (Jenkins, 

2013, s.6ff). 

Som ett resultat av den nationalistiska politiken i den turkiska staten har den kurdiska 

befrielsefolkrörelsen utgjort ett internt hot mot Turkiet redan från början av republikens 

upprättande. I februari 1925 utbröt den första kurdiska revolten. Bara några år efter det 

1929-1930 utbröt den andra beväpnade revolten och 1937 utbröt den tredje revolten av kurder 

mot den turkiska staten. Alla dessa tre revolter har haft en nationalistisk agenda, särskild den 

andre. Därefter har beväpnade revolter inte provats av kurder fram till 1984 (Karlsson, 2008, 

s. 65ff). Men det betyder inte att Turkiet hade ändrat synen på kurdiska problem som ett 

internt hot mot landets säkerhet. Till år 1965 betecknades kurdiska områdena i Turkiet som 

militärområden vilket innebar att inga främlingar fick besöka dessa områden (Sayf al-Din, 

2009, s. 142).  

Vid sidan av radikal islam har armén betraktat ’den kurdiska frågan’ som ett hot mot statens 

ideologi nämligen Kemalism (Kemal Ataturks principer för den turkiska republiken). Men 

under 1990-talet har den turkiska staten hjälpt de radikala islamistiska grupperna för att 

bekämpa den kurdiska folkrörelsen. Turkiska myndigheterna gav stöd till Hizbullah i kamp 

mot PKK. Dess medlem dödade omkring 10 000 kurdiska civila, politisk aktiva, journalister 

och intellektuella som tillkännagivits som fahili meçhul cinayeti (mord av okända förövare). 

500 av dem är fortfarande spårlöst försvunna (Karlsson, 2008, s.85-86). Detta innebär att den 
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kurdiska frågan betraktas som det största interna hotet för att man allierade sig med de 

radikala islamistiska grupperna.  

Den kurdiska nationalismen i Turkiet som inte hade en separatistisk avsikt från början av den 

turkiska republiken, leddes oftare av religiösa ledare och stamhövdingar. Den strävade mest 

efter sociala och kulturella rättigheter (Heper, 2007, s.113ff) tills PKK:s uppkomst i 1978.  

Under 1960- och 1970-talen utvecklades kurdisk nationalism i Turkiet, påverkad av Mustafa 

Barzanis revolt mot den irakiska regimen i Södra Kurdistan. En rad politiska och kulturella 

klubbar organiserad, vilka flesta krävde socio-ekonomiska reformer i Kurdiska områden. I 

slutet av 1970-talet påverkades kurdiska nationalister även av den turkiska radikala 

vänstervågen och organiserade sig i Partiya Karkeren Kurdiskan (Kurdistans arbetarparti) 

PKK ( Karlsson, 2008,s.77ff). 

Efter statskuppen i september 1980, styrdes Turkiet direkt av militären tills 1989. Därefter 

lämnades makten till civila ledare men Milli Gövenlik Kurulu MGK (National säkerhetsråd), 

som militären hade en ledande roll i,  hade stort inflytande på beslutsprocessen i landet tills 

den blev reformerad  2004 under press från EU (Robbins, 1993,s.664 & Koivunen, 2013, s.

98). Den turkiska armén betraktas som republikens grundare och även bevarare. Tre gånger 

(1960,1971 och 1980) har armén genomfört en statskupp i syfte att åter få ordning på staten. 

Militären har inflyttande i alla politiska sfärer men mest i de frågområden som definieras som 

säkerhetsfrågor av dem själva. Militärens påverkan i politiska frågor beror på hur stora 

åsiktsskillnader är mellan de och regeringen angående dessa frågor. Eftersom de har ständig 

kontroll över utrikespolitiken, behöver de inte ingripa så mycket. Den makt som armén har är 

inte formell eller konstitutionell utan dess historiska roll och prestige inom den turkiska 

republiken banar väg  för att armén agerar på det här sättet (Jenkins, 2001, s.7) 

Perioden 1980-1992 är den epok då den kurdiska nationalismen blev mest radikal och samlad 

runt PKK, efter att militärjuntan 1980 attackerade mest kurder. Tiotusentals kurder fängslades 

varav hundratals dödades och alla kurdiska politiker tvingades lämna landet. Nästan alla 

flydde till europeiska länder och blev alltmindre aktiva inom politik. Däremot Abdullah 

Öcalan och hans partis medlemmar flydde till Syrien och Libanon och förberedde sig för ett 

väpnat gerillakrig (Romao, 2006, s.49ff). 
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PKK började ett väpnat krig 1984 mot turkiska staten som krävde tiotusentals liv, mer än 15 

miljarder dollar. PKK:s politiska mål var en Självständig Demokratisk-socialistisk 

Kurdistan. Men detta var bara ett skriftligt mål i partiets program. I den reala politiken hade 

PKK detta inte i agendan, med tanke på att partiledaren Abdullah Öcalan flera gångar uttalat 

sig att de inte vill dela Turkiet utan vill de en demokratisk problemlösning inom befintliga 

formella statsgränser. Men efter Abdullah Öcalans tillfångatagande 1999, ändrade partiet sin 

formella politiska strategi som strävade efter ett Självständig Kurdistan (Karlsson, 2008, s.

84ff).  

Det som alltid har varit oroande för kurder är Turkiets nationsbegrepp. En stor del av den 

kurdiska befolkningen i landet är missnöjda med det. Storleken på den kurdiska rörelsen i 

landet och befolkningens stöd till partier som förespråkar denna rörelse i allmänna val är ett 

bevis för detta missnöje. Den kurdiske kandidaten Selahattin Demirtaş fick cirka 4, 000,000 

röster i president valet den 10:e augusti  2014. I kurdiska områden röstade mellan 50-85% på 

hans kandidatur (YKS.gov.tr & haberler.com). Turkiets nationsbegrepp är baserat från början 

på medborgarskap i turkiska republiken, vilket betyder civil nationalism, men den turkiska 

republikens medborgarskap är baserat på turketnicitet. Att vara turkiska republikens 

medborgare är synonym till turkhet. Detta har alltid varit svårsmält för kurderna (Karlsson, 

2008, s. 64-65). 

En demokratisk politisk lösning har aktualiserats under 2000-talet. Enligt den har PKK gått 

genom flera politiska och ideologiska reformer, å ena sidan. Å andra sidan, AKP:s inträde på 

Turkiets politiska scen ledde till vissa förändringar i Turkiets kurdpolitik. PKK har i princip 

stoppat kriget och använder bara det så kallas legitimt självförsvarsrätt som innebär att man 

inte attackerar motståndare utan bara försvara sig när man blir attackerad. För första gången 

började turkiska myndigheter en direkt dialog med PKK i Oslo 2005-2011. Detta betyder inte 

att konflikten är över. Krig och fred har fortsatt parallellt med varandra och båda sidor 

fördömer varandra  för att ha brutit mot fredsprocessen (Koivunen, 2013, s.124ff). 
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Den kurdiska frågan har kastat sin skugga över stor del av turkisk utrikespolitik. Detta kan ses 

i Turkiets relationer med USA, EU, andra Europeiska länder, Ryssland och även mellanöstern 

som Iran, Irak, Syrien och Södra Kurdistan (Barkey& Fuller, 1998, s. 157). Dessutom, 

betraktar  den turkiska nationalismen inte den kurdiska frågan som ett resultat av den turkiska 

statens politik utan den vill alltid betrakta det som ett säkerhetsproblem och relaterar den till 

andra sociala och ekonomiska problem (Yegen, 2007, s. 120). 

4.2: Turkiet och Södra Kurdistan: 

Turkiets relation till Södra Kurdistan går tillbaka till slutet av första världskriget. Nuvarande 

Södra Kurdistan var en provins av det Osmanska riket som kallades Musul Vilayeti (Mosul 

provinsen). Den turkiska republiken ansåg att provinsen ska vara en del av Turkiet men enligt 

Sykes-Picot-föredraget 1916_, inkluderades området i Storbritanniens intresseområde. Därför 

blev området en kompromissfråga mellan Storbritannien och Turkiet. Kemal Atatürk gav upp 

Mosulprovinsen mot ett internationellt erkännande av den turkiska republiken och provinsen 

blev en del av den nybildade monarkin Irak (Robins, 1993,s.671 & Karlsson, 2008, s.

125.126).  

USA och dess allierade genomförde sin operation mot irakiska armen i Kuwait. Samtidigt 

uppmanade USA:s president Georg Bush det irakiska folket att ta ställning och fälla president 

Saddam Hussein från makten. Kurderna i norra delen av landet och shiiterna från södra delen 

besvarade uppmaningen med uppror mot regimen. Den 5 mars 1991 inleddes upproret i Södra 

Kurdistan och inom bara två veckor kontrollerade folk och Peshmerge hela Södra Kurdistan 

till och med den oljerika staden Kirkuk. Då sade dock G. Bush att USA inte skulle involveras 

i irakiska inrikesfrågor. Detta betydde grönt ljus för den irakiska regimen att slå mot upproret 

och kurderna erfor regimens ilska i staden Halabja och al-Anfal-kampanjen  1987-1988. 1

(Koivunen, 2013, s. 119ff). 

	  1987 förklarade diktaturen Saddam Hussain en ras rensnings process mot kurder under ett Kurran kapitels namn 
al-Anfal. Under processen förstördes cirka 4000 små städer och byar och mördades cirka 280 000 människor. 
Under samma process bombarderade regimen staden Halabja med kemiska gaser vilken dödades 5000 
människor i 16 mars 1988. Halabja är en liten stad som ligger nära gränsen mellan Irak och Iran. 
	  Halabja är en kurdisk stad som ligger i sydöstra Södra-Kurdistan nära gränsen till Iran. Den 16 mars 1

1988, under Iran-Irak kriget, attackerade irakiske armén staden med kemiska gass och dödade cirka 
5000 civila.
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I början av 1990-talet fick Turkiet en icke önskvärd granne intill sin sydöstra gräns nämligen 

en kurdiskt styrd region de facto efter Gulfkriget mellan den Irakiska regimen och de US-

allierade länderna i januari 1991 (Lundgren, 2007, s. 73). Turkiet ville inte gärna ha ett 

kurdiskt självstyre i Södra Kurdistan så nära landets gränser. Dock ledde situationen i Irak till 

just en sådan situation och Turkiet började hantera den på ett sätt så att det kunde dra nytta av 

den.  

Efter Gulfkriget blev kurder mer kända av omvärlden när milliontals människor flydde till 

gränsområden nära Turkiet och Iran av rädsla för diktator Saddam Husseins kemiska vapen. 

Den irakiska regimen hade använt kemiska gasbomber  mot kurder i staden Halabja  1988 och 

många andra områden. Därefter upprättade USA, Storbritannien och Frankrike en 

flygförbudszon för att skydda befolkningen från den irakisk armés angrepp mot civila 

(Gregor, 2012). Samtidigt, började en dialog mellan Saddam Hussein och Kurdistanfronten 

som hade bildats 1988 av alla kurdiska partier i Södra Kurdistan (Lundgren, 2007, s. 75). 

Efter flera möten avbröts dialogen mellan kurder och irakiska regimen. I början av 1992 drog 

irakiska regimen  tillbaka sin administration i Kurdistanregionen. Detta ledde till att 

Kurdistanfronten organiserade ett val för att bilda en egen administration. Den 19 maj 1992 

hölls en allmän omröstning för att välja en nationalförsamling och en president och det 

skapades Kurdistanregions regering -KRG- (Lundgren, 2007, s. 75). Det tog emellertid bara 

två år efter valet innan ett inbördeskrig utbröt mellan PDK och PUK som fortsatt fram till 

2000 och Kurdistanregionen delades till två delar med två separata administrationer  i 

städerna Erbil och Sulaymaniyah (Karlsson, 2008, s.150-151).  

Turkiet som var en viktig aktör i området utvecklade relationer med de styrande partierna 

PDK och PUK men Turkiet erkände inte officiellt KRG eftersom Turkiet betraktade 

Kurdistanregionen som en del av Irak (Lundgren, 2007, s. 76). Dessutom, involverade Turkiet 

Kurdistanregionen och utnyttjade Masud Barzanis parti PDK:s peshmerge i kampen mot 

PKK. PDK:s inblandning i kriget mellan Turkiet och PKK hade två anledningar. Den första 

var att få pengar och vapen från Turkiet för att stärka sig i inbördeskriget mot sitt 

konkurrentparti i Södra Kurdistan nämligen PUK. Den andre var PKKs pan-kurdisk ideologi 
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som omfattade även Södra Kurdistan och bildade sina förlängda organisationer som 

rekryterade även ungdomar till PKK gerillakrigare vilket kunde skaka PDK:s makt i området 

(Karlsson, 2008, s.151).    

Under 1990-talet var relationer mellan Turkiet och Södra Kurdistan inte officiella och 

begränsades till partierna, särskild PDK. Under 1992-2001 har PDK-ledaren Barzani besökt 

Turkiet sex gånger och togs emot av höga politiker som president, premiärminister och 

utrikesminister och höga militära och underrättelsetjänstens ansvariga. Turkiska armén, som 

fick tillstånd av turkiska parlamentet för militära operationer utanför landets gränser, trädde in 

i Kurdistanregionen flera gångar för att strida mot PKK. Det finns fortfarande mellan 5000 

och 8000 turkiska soldater stationerade inne på Kurdistanregionens territorium (Lundgren, 

2007, s.79ff). Det fanns två bakomliggande faktorer i dessa relationer.  

Den första att dra nytta av PDK och PUK:s peshmerge i Turkiets krig mot PKK och den andre 

att förhindra en eventuell statsbildning i Södra Kurdistan. En turkisk diplomat har markerat i 

en intervju att Turkiet inte betraktar de kurdiska ledarna som politiska partner: ” We don't 

recognize them as political partners. There is nothing political about them [. . .]  they are the 

elements at the moment filling the power vacuum and with whom we have to cooperate in the 

fight against PKK” (Lundgren, 2007, s.86-87).  

Efter Saddam Husseins fall 2003 ledde utvecklingen i området till en ny situation i 

Kurdistanregionen i vilken kurderna fick en större roll efter Saddam Husseins Irak. För första 

gången valdes en kurd till Iraks presidentpost nämligen Jalal Talabani och den nya irakiska 

konstitutionen erkände ett federativt statssystem i landet vilket Kurdistanregionen är den enda 

autonoma federala regionen i Irak. Dock hade ett självständigt Kurdistan varit det mest 

önskvärda målet bland kurderna i Södra Kurdistan. Parallellt med det irakiska allmänna valet i 

2005 har det oberoende initiativet Kurdistan Referendum Movement (KRM) förfrågat 

1,998,061 individer om de ville ha självständighet för Södra Kurdistan eller kvarstå inom 

Irak. 98,8% valde alternativet  självständighet (Lundgren, 2007, s.107 &KRM, 2005).  

Efter 2003 började Turkiet tona ner sitt uttalande om Irak och Södra Kurdistan, eftersom Iraks 

nya styre, som inkluderade även kurder, fick internationell legitimitet vilket innebar att KRG 

också blev ett legitimt självstyre i norra delen av Irak och inte bara ett styre i en makt 

vakuum. Det nya turkiska regeringspartiet AKP under ledning av Recep Tayyip  Erdoğan 
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införde dessutom en annan utrikespolitik. AKP:s islamistiska avsikt mobiliserade partiet att ha 

en effektivare roll i Mellanöstern och siktade mot bra relationer med sina muslimska 

grannländer (Lundgren, 2007, s.96,108). Trots vissa spänningar mellan Kurdistanregionen och 

Turkiet efter 2003, utvecklades relationen mellan dem och de blev viktiga ekonomiska partner 

i området och för första gång besökte en turkisk premiärminister Erbil den 29 mars 2011 

(Aqrawi, 2011) och den 4 juni 2014 slöt de ett 50-årigt energiavtal (Jones, 2014).  

4.3: Turkiet och Rojava 

I januari 2011 utbröt inbördeskriget i Syrien som inledde en ny period för kurder i Syrien. 

Inbördeskriget spred sig snabbt över hela landet och olika grupper inom den syriska 

oppositionen tog kontroll över olika områden. Assad-regimen lyckades att bevara sin kontroll 

över den syriska huvudstaden och västra delen av landet. I praktiken har landet delats upp i 

fyra delar. En del styrs fortfarande av regimen, en andra del styrs av ISIS, en tredje del styrs 

av andra oppositionella grupper och den fjärde delen styrs av kurdiska styrkor (se Karta 1). 

Redan från början av inbördeskrigets utbrott kontrollerades de kurdiska områdena av det 

största kurdiska partiet i Syrien PYD som leddes av Salih Muslim. Detta innebar ett 

bekymmer för Turkiet och landet fick ännu en icke önskvärd granne på sin sydgräns.  

Redan från början av Syriens inbördeskrig stod Turkiet bakom det beväpnade kriget mot den 

syriska regimen. I augusti-september 2011 beslöt Turkiet ge aktivt stöd till syriska 

oppositionen (Hammargren 2014). PYD som Rojavas största parti och många andra grupper 

nära detta parti deltog inte i den syriska oppositionen (SNC) eftersom de oppositionella 

partierna, särskild det Muslimska brödraskapet, inte respekterade kurdernas kulturella och 

politiska rättigheter (Sahin, 2013; Gunter, 2013, s. 447). Under påtryckning från Turkiet ville 

de inte erkänna eller diskutera kurdernas politiska och kulturella rättigheter. Därför bildade 

PYD sina militära grenar YPG/YPJ och stred båda mot terroristgrupper inom den syriska 

oppositionen och även mot regimen (Desoli, 214). Turkiska politiker har uttalat sig flera 

gånger om att de inte accepterar ett autonomt styre i norra Syrien -Rojava-. Dåvarande 

turkiska premiärminister, Recep Tayyip Erdoğan (nuvarande president) hotade med militär 

intervention i Syrien ifall det pro-PKK partiet PYD, som han benämner ”terrorister”, skulle ta 

över norra Syrien (Hjalmarsson & Andersen 2014).  Men PYD tog risken och - efter en 

förstärkning av sin position - utropade ett självstyre i de områden som de hade kontroll över i 

Rojava.  
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Självstyret i Rojava består av tre kantoner nämligen Cezîrê (Jazira) i norra delen av Hassakeh 

provinsen, Kobanê nordöst om Aleppo och Efrîn nordväst om Aleppo som geografisk är 

separata territorier (Desoli, 214).  

Turkiet har inte kunnat hindra kurder i Syrien men har försökt att stödja terroristgrupperna 

som al-Nusra-front och ISIS som strider mot YPG/YPJ-styrkor, vilket många journalister har 

rapporterat. Det finns även en mängd videoklipp som visar turkiska soldater som hjälper dessa 

grupper och hur dessa gruppers skadade behandlas i turkiska sjukhusen (Pipes, 2014 & 

Williams, 2014).  

Den 16 juli 2013 utbrott krig mellan YPG/YPJ och al-Nusra när en grupp YPJ krigare blev 

attackerat av al-Nusra i Serêkanî (Ras al-Ain) (Pipes, 2014). Senare, hösten samma år började 

ISIS attackera YPG/YPJ. Efter erövringen i den irakiska staden Mosul sommaren 2014 fick 

ISIS nya vapen och pengar och vände sig åter mot YPG/YPJ i Rojava särskild i Kobanê 

(Desoli, 2014).  

Efter Islamiska staten ISIS spridning i Syrien och Irak under 2014, särskilt efter attacken mot 

staten Kobanê, började en ny period i Rojava. Kampen mot ISIS i Kobanê gjorde att stora 

makter som USA och EU-länder blir tvungna att ta ställning och stå emot sin viktigaste 

allierade land i området nämligen Turkiets vilja och stödja YPG/YPJ. Turkiet blev tvungen att 

öppna sina gränser för Kurdistanregionens Peshmerge styrkor att ta sig till staden Kobanê 

genom turkiskt territorium för att stötta YPG/YPJ mot ISIS. Tidigare hade man inte tagit emot 

PYD i de allierades Genevemöten och de vägrade att sitta direkt med partiet. Efter kriget i 

Kobanê i oktober 2014 inleddes direkta möten mellan USA och PYD och partiet togs som en 

viktig aktör i Syrien, särskilt i kriget mot ISIS (Zaman, 2014).  

5: Analys: Teoritillämpning 
För att implementera teorin har jag förklarat empirin i föregående kapitel i tre delar.  

Den historiska bakgrunden som presenterades i första delen var ett försök att bygga upp en 

koppling mellan  Turkiets utrikespolitik och dess kurdiska frågan som ett intern hot.  

I den andre och tredje delen har jag presenterat en kort historisk bakgrund till de två kurdiska 

självstyrda delarna nämligen Kurdistanregionen i Irak och Rojava i Syrien som mest relevanta 

för deras relation till/med Turkiet.  
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5.1: Det kurdiska problemet som internt hot i Turkiet 

Det är ganska tydligt att det kurdiska problemet har varit det mest uppenbara problem i 

Turkiet som har påverkat dess utrikespolitik. Från början av republikens grundande, undantag 

av Koreakriget 1949 och Cyperns ockupation 1974, har den turkiska armén krigat bara mot de 

kurdiska upproren. Kurdernas  protest mot den turkiska nationalismen, som är grundad på 

turk–etnicitet, har varit mest oroväckande hos turkiska staten som ett hot mot landets identitet 

och territoriella integritet. Minoriteters rättigheter har varit ett av de mest diskuterade ämnena 

i EUs medlemskapsförhandlingar med Turkiet. Därvidlag är det kurdiska problemet en central 

fråga bland minoriteters rättigheter i Turkiet. Turkiets aggression mot Syrien 1998 som skulle 

leda till ett regionalt krig och landets reaktion mot Italien samma år när PKK-ledaren 

Abdullah Öcalan befann sig där, är två exemplar att hur detta problem spelar ett avgörande 

roll i Turkiets internationella politik.  

5.2: Kurdiska självstyren som extern hot mot Turkiet. 

Turkiets relation till två självstyrda delar av Kurdistan som ligger inom andra suveräna staters 

gränser (Irak och Syrien), kan förklaras på olika sätt från olika håll.  Men på grund av de 

politiska situationerna i dessa två länder, har båda de två självstyrda områdena en status-quo 

som de inte kan bortse ifrån i regionens politik. Därför kan man applicera teorier inom IR i 

frågor som berör dessa två autonoma områden.  

Det kurdiska självstyret KRG i Södra Kurdistan har blivit en viktig aktör i Irak och detta 

område kan inte bortses ifrån i regionens politik. Det påverkar naturligtvis kurder i andra 

länder och även dessa länder själva, eftersom KRG modellen betraktas som en önskvärd 

modell i andra delar av Kurdistan. Detta visar Rojavas självstyre vara ett exempel på. Även 

kurdernas önskan om självständighet, vilket är stark bland kurder i Södra Kurdistan, kan 

också blir en utmaning särskilt mot Turkiet. Därför kan denna modell i Södra Kurdistan leda 

till secessionism i andra delar av Kurdistan som Turkiet är orolig för, även om Södra 

Kurdistan inte kan utmana Turkiet med en irredentisk aktion. 

Självstyret i Rojava har blivit en realitet i regionens politik, och det har fått en viss 

internationell legitimitet, särskilt efter ISIS’ uppkomst i regionen. I skrivande stund av denna 

uppsats fortsätter kriget i Kobanê med hjälp av USA:s flygbombningar mot ISIS. Det som 

skiljer Rojava från Södra Kurdistan är det styrande partiets identitet. PYD som ledande och 
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styrande parti i Rojava har ideologiska kopplingar till PKK men Turkiet hävdar att 

kopplingarna mellan dem inte bara är ideologiska utan att de är samma organisation. 

Samtidigt är PKK det ledande partiet bland kurdiska politiska grupper i Turkiet som  betraktar 

det fortfarande som en terroristorganisation, trots att de sitter i direkta och indirekta dialoger 

med varandra. Därför kan Rojava betraktas som båda ett externt och ett internt hot mot 

Turkiet. Däremot är det styrande partiet i Södra Kurdistan nämligen PDK ovän med PKK och 

PDK har hjälpt Turkiet i kriget mot PKK.  

5.3: Stat-till-nation obalans. 

Benjamin Millers stat-till-nation obalans är tillämpbar för en beskrivning av Turkiets 

uppbyggnad.  

Den turkiska staten har misslyckat i sin strävan efter en enhetlig nation. Från början av 

republikens bildande ingick inte kurder i statens nationsbyggnadsprojekt som skulle eliminera 

den kurdiska identiteten. Det kurdiska folket som inkluderades i nationen har inte identifierat 

sig med det som kallas den turkiska nationen och detta överensstämmer med Millers stat-till-

nation obalans. Den kurdiska nationalismen identifierar sig inte med den turkiska nationen 

och skiljer på sitt etniska ursprung. Detta beror på att den turkiska nationen inte utgör en civil 

nationalism utan är en etnisk nationalism också.  

5.4: Teorin om omnibalancing 

I detta kapitels första del (internt hot) beskrev jag hur den kurdiska frågan bildar (eller anses 

utgöra) ett internt hot mot den turkiska staten. Även i Empiri-delen har jag skrivit om att den 

turkiska staten betraktar den kurdiska frågan som en säkerhetsfråga som har uttryckt sig i en 

ständig strid mot kurdiska revolter under nästan hela republikens historia. Detta kan ge en 

tydlig bild av den turkiska statens inställning till den kurdiska frågan. Det är så den har 

påverkat statens utrikespolitik.  

Utöver det har jag beskrivit hur de två kurdiska självstyren i Södra Kurdistan och Rojava 

bildar externa hot mot Turkiet i det avseendet att deras existens kan leda till secessionism 

bland kurder i Turkiet även om dem inte (kan ha) föra en irredentisk politik. Trots detta 

utvecklar Turkiet relationer med KRG och undertecknar strategiska ekonomiska och energi- 

avtal med den.  
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Steven R. Davids teori om omnibalancings förklaring till Turkiets relation till/med Södra 

Kurdistan som ett externt hot är att Turkiet vill fokusera på sitt interna hot som är den 

kurdiska frågan och framför allt PKK. Från 1991 har Turkiet drivit en politik mot kurder i 

Södra Kurdistan för att hindra de att utvecklas till en självständig stat, eftersom Turkiet är 

skeptisk mot det som anledning till secessionism bland kurder i Turkiet. Den kurdiska 

nationalistiska rörelsen i Turkiet är ett primärt hot mot landet enligt den turkiska statens 

ideologi. Turkiet har allierat sig med Kurdiskaregionen KRG, särskild med PDK mot PKK, 

eftersom de kunde utnyttjas för turkiska syften. Däremot allierar de inte med kurderna i 

Rojava, särskild PYD eftersom Turkiet inte kan utnyttja PYD mot PKK på grund av deras 

kopplingar till varandra. I detta falla är PYD ett sekundärt hot mot Turkiet eftersom partiet 

inte har separatistiska tendenser. T.ex har partiet inte ordet Kurdistan i sin beteckning och inte 

i självstyrets benämning. Utöver detta har jag i första kapitlets andre del skrivit att Rojava är 

svagare än Södra Kurdistan i demografiskt och geografiskt avseende. Skillnaden mellan 

Rojava och Södra Kurdistan är att man inte kan utnyttja Rojava mot PKK. Däremot, kan 

Kurdistanregionen vara ett primärt hot mot Turkiet på grund av dess separatistiska tendens 

som den informella folkomröstningen 2005 är ett bevis. Alltså, den sekundära aktören kan 

vara mer hotfull mot statens intresse än den andra. Däremot, kan man inte utnyttja den som 

anses som primär. Därför, samarbetar statsledare med den som anses ett sekundärt hot eller 

åtminstone  isolerar hotet från det, för att fokusera på den som anses som ett primärt hot.  

Omnibalancings teori kan tillämpas till turkiska nationalistiska statsledarna i det avseendet att 

de agerar utifrån sina intressen och inte hela landets. Statens ideologi under hela republikens 

historia inte har kunnat bilda den önskade ideala homogena nationen utan har splittrat 

nationen. Kurder som förr identifierade sig med en osmansk identitet kan inte identifiera sig 

med den turkiska etniska nationalismen. Det ständiga kriget har inte lett till en förbättrad 

ekonomisk, social och politisk situation i landet eftersom det är svårt att argumentera för krig 

som ett utvecklingsinstrument.   
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6: Slutsatser 
Denna studie var ett försök att förklara förbindelsen mellan inrikes- och utrikes politik i form 

av relationer och alliansbeteende och interna hot som ett nationellt säkerhetsproblem. 

Turkiet som innefattar största delen av kurdiska befolkningen och även största delen av 

Kurdistan erkänner inte kurder som ett folk. Under hela sin 91 års historia har Republiken 

Turkiet försökt upplösa den kurdiska identiteten i den turkiska identiteten. Det har varit 

statens främsta projekt som inrikes- och även som utrikespolitik. Turkiets vägran att erkänna 

kurder gäller inte bara kurder där i Turkiet utan även i andra delar av Kurdistan. Detta har 

påverkat Turkiets utrikespolitik och internationella relationer. Som inrikespolitik har staten 

praktiserat ett hårt motstånd till minsta försök som förespråkar kurdisk identitet. Alla sådana 

försök har fördömts som separatism. Dessutom, den kurdiska frågan har kastat sin skugga 

över en stor del av turkisk utrikespolitik. Turkiet har skapat relationer med andra på ett sätt 

som ska hjälpa eller legitimera dess inrikespolitik mot kurdiska folkrörelser i landet.  

Turkiets relation till Södra Kurdistan, som har en de facto status som stat redan från 1991, har 

haft en paradoxal innebörd eftersom ett kurdiskt självstyre betraktas som ett direkt hot mot 

landets säkerhet, å ena sidan. Å andra sidan, fortsätter relationerna med denna enhet även om 

syftet har varit att utnyttja det styrande kurdiska partiet mot kurder i Turkiet framför allt PKK. 

I kontrast till det, kan det ledande partiet i Rojava, nämligen PYD som har ideologiska 

kopplingar till PKK, inte utnyttjas mot den kurdiska folkrörelsen i Turkiet. Därför driver 

Turkiet en hård linje mot det existerande självstyret i Rojava som etablerades  2013.  

Avslutningsvis, 

Turkiet, som en stat med en stat-till-nation obalans, har handlat utifrån den nationalistiska 

ledningens ideologiska intresse som har drivit landet i ett ständigt inbördeskrig under hela 

republikens historia. Detta innebär att man kan implementera teorin om omnibalancing på 

Turkiets uppfattning om  interna hot och dess alliansbeteende.  
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