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I den forløbne uge har der været debat om en rapport fra Kommissionen med en række kritiske 
kommentarer om Tyrkiets manglende opfyldelse af kravene for optagelse i EU. Heraf fremgår, at 
der findes dem, som nærmest betragter Tyrkiet som et offer i forhandlingerne med EU om landets 
optagelse. Påstanden er, at der foran Tyrkiet hele tiden opstilles særlige hindringer, fordi EU-
landene grundlæggende ikke vil have Tyrkiet og dets mange muslimer med i EU’s kristne klub. 
Tyrkiets regering støtter af oplagte grunde påstanden. 
 
De faktiske forhold peger imidlertid på, at det forholder sig lige omvendt. Tyrkiet får langt hen ad 
vejen positiv særbehandling, idet EU’s beslutningstagere på grund af geopolitiske hensyn og ønsket 
om at sikre landets forsatte demokratisering giver det temmelig lang snor. Det kan der være ganske 
gode grunde til. Tyrkiet er en regional stormagt, som det er fornuftigt for EU at stå sig godt med. 
Men en positiv særbehandling er og bliver det ikke desto mindre. Tyrkiets offerrolle er i hvert fald 
helt ved siden af. 
 
Eksemplerne på den positive særbehandling er mange, men jeg vil komme med tre. For det første er 
der folkemordet på over 1 million armeniere i Tyrkiet under 1. verdenskrig. I Tyrkiet er det end 
ikke tilladt at debattere folkemordet. Gang på gang bliver forfattere og andre bragt for domstolene, 
fordi de har behandlet emnet. Den tyrkiske regering mener ikke alene, at folkemordet slet ikke fandt 
sted, men også at enhver diskussion herom er forbudt. Det er ganske bemærkelsesværdigt, at der er 
emner i et kommende EU-lands historie, som det ikke er tilladt at diskutere, analysere og 
undersøge. Der findes ikke eksempler på andre ansøgerlande, som har fundet det for godt at agere 
på tilsvarende vis. 
 
For det andet er der det cypriotiske spørgsmål. Den nordlige tredjedel af Cypern blev besat af 
Tyrkiet i 1974. Det skete angiveligt for at beskytte landets knap 20 pct. tyrkere. Området blev 
samtidig udråbt sig som en selvstændig stat, der imidlertid kun anerkendes af Tyrkiet. Den sydlige 
del af Cypern betragtes derimod af alle andre og i alle internationale organisationer som landets 
Cyperns folkeretligt set retmæssige repræsentant. Alligevel accepteres f.eks. den tyrkiske regerings 
krav om, at de ”to” Cypern’er skal betragtes på lige fod af EU i forbindelse med debatten om 
åbningen for samhandelen og trafikken mellem Cypern og Tyrkiet. 
 
For det tredje er der det kurdiske spørgsmål. Den tyrkiske undertrykkelse af det kurdiske mindretal 
har gennem alle årene været massiv, men er dog blevet mildere under optagelsesforhandlingerne 
med EU. Alligevel praktiseres stadig en udbredt diskrimination. Udsendelser fra en kurdisk Tv-
station med sæde i Danmark jammes på værste sovjetiske vis af den tyrkiske regering, uden at det 
tilsyneladende påtales nævneværdigt. Når en lang række kurdiske borgmestre samtidig tillader sig 
at klage over jammingen, bliver de stillet for tyrkiske domstole. Det er svært at forestille sig, at EU 
ville tillade tilsvarende adfærd fra andre ansøgerlande. 
 
Eksemplerne viser, at det, som især karakteriserer EU’s holdning til Tyrkiet, er langmodighed. 
Ingen andre ansøgerlande har turdet opføre sig på tilsvarende vis. Langmodigheden kan være på sin 
plads, den kan endda være strategisk overordentlig fornuftig og helt acceptabel. Men at udråbe 
Tyrkiet som offer, blot fordi EU udviser den allerstørste overbærenhed, er misbrug af de europæiske 
sprog.      


