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ABSTRACT

Igennem fire årtier har den delte østat Cypern påvirket Tyrkiets forhold til sam-
arbejdspartnere i EU og NATO. Hvor der hidtil har eksisteret en stærk modstand i 
Tyrkiet mod ’tabet’ af Cypern, kunne der igennem 2016 og første halvdel af  
2017 registreres en interesse fra tyrkisk side i forhold til at nå en løsning. Interessen 
er her ikke mindst motiveret af de tiltag, der foregår i tyrkisk regi, på at etablere 
Tyrkiet som et transitland for energi, hvor perspektiverne omkring at kunne lede 
naturgas fra Israel gennem græsk-cypriotisk farvand, samt udforskning af mulige 
undersøiske cypriotiske gasreserver, skabte momentum for en mulig løsning. Det er 
ikke første gang, der har været åbninger på vej i Cypern-spørgsmålet, men de 
seneste forhandlinger blev opfattet som den hidtil bedste mulighed siden 2004. 
Rapporten vil se på incitamenterne fra tyrkisk side i forhold til at opnå en løsning i 
Cypern-spørgsmålet og analysere, hvordan spørgsmålet bliver fortolket i Ankara. 
Rapporten vil vurdere, hvad det aktuelle forhold mellem Tyrkiet og EU betyder for 
Cypern-spørgsmålet, herunder også hvilke muligheder EU har for at agere. Analysen 
tager afsæt i begrebet om ontologisk sikkerhed, og den betydning den tyrkiske  
side lægger i garantier for sikkerhed. Det er rapportens hovedpointe, at EU kan  
re-engagere Tyrkiet i Cypern-spørgsmålet ad energidiplomatiske veje ved at 
artikulere løsningsforslag, som flugter med AKP-regeringens pragmatiske og 
transaktionelle Europapolitik.

“ Ankara will remain immovable from its position on guarantees and Turkish 
troops staying on in a post-solution Cyprus.

        ”
 Minister of Foreign Affairs, Republic of Turkey,  

Mevlut Cavuşoğlu, 21 May 2017, Cyprus Weekly
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IDENTITET OG SIKKERHED
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Kaster man et vue over forskningen i den over 40 år lange konflikt på Cypern, 
præsenteres den ofte som en af de mest umedgørlige, der trods årtiers forsøg på 
mægling og international forhandling endnu ikke har fundet sin løsning (Skjelsbaek 
1988; McDonald 1989; Scherrer 1998; Ker-Lindsay 2015). Cypern-spørgsmålet er 
skoleeksemplet på, hvordan en konflikt fastholdes uanset, at der både har været 
international politisk vilje og pres på at få den løst. Selvom det ikke har den samme 
nyhedsværdi som umiddelbart efter den tyrkiske invasion i 1974, har spørgsmålet 
om den delte ø stadig betydning for forholdet mellem EU, Tyrkiet og NATO. Derfor 
bruges der også stadig tid og kræfter både på at få spørgsmålet løst og på at 
indtænke Cypern i den regionale politiske dynamik. Det skyldes tre overordnede 
forhold. 

For det første har Cypern-konflikten været en væsentlig brik i spørgsmålet om 
Tyrkiets optagelse i EU. Efter afslutningen på den kolde krig blev spørgsmålet om 
Tyrkiets forhold til Europa aktuelt. Hvor Tyrkiet under den kolde krig med sit NATO-
medlemskab blev set som en del af den vestlige kreds, kom Tyrkiet efter murens 
fald til ligge som en stat i periferien, hvor ikke mindst forholdet til Cypern blev et 
tilbagevendende tema. For det andet fordi Cyperns placering i det østlige Middelhav 
har strategisk betydning for militær magtudøvelse i regionen (Birand 1998). Og for 
det tredje fordi Cypern siden midt halvfjerdserne har ligget som et uløst territorialt 
problem mellem to NATO-stater, Grækenland og Tyrkiet, med mulige implikationer 
for alliancens interoperabilitet og manøvrerum i regionen.

De regionale konfliktdynamikker interagerer med Cyperns identitetsbaserede 
konflikt, hvor etniske skillelinjer mellem græsk-cyprioter og tyrkisk-cyprioter og 
deres overvejende modsatrettede politiske tilhørsforhold hidtil har gjort det  
svært for det internationale samfund at mægle mellem partnerne trods gentagne 
forsøg. Cypern-konflikten er, som Ker-Lindsay skriver, ”the graveyard of diplomacy” 
(Ker-Lindsay 2016). En diplomatiets kirkegård, hvor internationale forhandlere har 
måtte kaste håndklædet i ringen, senest FNs særlige udsending til Cypern Espen 
Barth Eide, som, efter hvad der lignede den bedste mulighed siden Annan-planen i 
2004, trådte tilbage i sommeren 2017 med uforrettet sag. Det er denne uløselighed, 
der har gjort Cypern-spørgsmålet til pensum i konfliktstudier, for hvad er det, der gør 
de etniske og nationale tilhørsforhold så stærke, at de hidtil har kunnet trodse et 
internationalt pres. 

Et muligt svar er, at konflikten mellem græsk-cyprioterne og tyrkisk-cyprioterne 
siden Tyrkiets invasion i 1974 har været selvforstærkende. Altså at konfliktens to 
yderpositioner i 43 år har haft patent på en identitetsskabende spejling i ’den anden’. 
De mest konservative tyrkisk-cyprioter har således bygget deres særegne identitet 
op omkring modsætningsforholdet til græsk-cyprioterne. Det har den konsekvens, 
at en eventuel genforening ville komme til at udfordre den følelse af sikkerhed, som 
begge parter har i deres respektive nationale identitet og i konfliktens uløselige 
status quo. Som Rumelli skriver, truer en løsning af Cypern-spørgsmålet begge 
parters identitet og dermed også den ontologiske sikkerhed, dvs. følelsen af stabilitet 
og kontinuitet, som de har omkring konfliktens forudsigelighed og rammer (Rumelli 
2015). Begge sider lever af konflikten, som befæster deres identitet. Den lange 
række af mæglinger og forsøg på løsning har ikke bidraget til andet end netop at 
understrege denne tilstand (Fisher 2001). At bryde denne tilstand og få parterne 
med til en genforening ville reelt betyde et opgør med deres nuværende identitets-
mæssige ståsteder. Det er derfor ved en erkendelse af den rolle, som konflikten 
spiller for begge parters identitet og følelse af stabilitet, at løsningen ligger. 
Spørgsmålet i denne sammenhæng er derfor, om perspektiver om gasudvinding og 
energiforsyning kan overkomme de identitetsmæssige forhindringer, som længe 
har domineret konflikten?

For at besvare det spørgsmål må vi først se på de historisk betingede forhold, der 
oprindelig førte til Tyrkiets invasion af den nordlige del af øen i 1974. Vi må se på, 
hvilken rolle Cypern har spillet i forholdet mellem EU og Tyrkiet, hvad spørgsmålet 
betyder for Tyrkiet såvel historisk som politisk, og hvorvidt vi i AK-partiets regerings-
periode kan registrere en forandring i Tyrkiets tilgang til spørgsmålet. Herefter kan vi 
ud fra de seneste energipolitiske initiativer vurdere, i hvilken udstrækning man kan 
tale om en ændring i Tyrkiets tilgang. Om der kan spores en anderledes, og mere 
pragmatisk tilgang fra den tyrkiske regerings side til Cypern-spørgsmålet, der flugter 
med AKP-regeringens Europapolitik i øvrigt. Eller om det netop er omvendt, at man i 
regeringens håndtering af Cypern-spørgsmålet kan læse en forandring i AK-partiet. 
Analysen af Cypern-spørgsmålet fungerer således som prisme for at forstå for-
andringer i AKP-regeringens Europapolitiske prioriteter som en bevægelse væk fra 
værdibaseret dialog henimod transaktionel udenrigspolitik. Dette bliver sammen-
holdt med en analyse af Tyrkiets energipolitiske manøvrerum, som oplæg til en 
endelig overvejelse af, hvilke nye muligheder der foreligger i forhold til at re-engagere 
Tyrkiet i Cypern-spørgsmålet.
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CYPERN FRA OSMANNERRIGET TIL EU
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Cypern var en formel del af Osmannerriget fra 1878 og frem til den britiske 
annektering i 1914. To faktorer har spillet en betydelig rolle i politiseringen af 
cyprioterne og deres selvopfattelse i relation til deres umiddelbare naboer i 
Middelhavet: Oprettelsen af den tyrkiske republik i 1923 samt de historiske kulturelt-
religiøse bånd til Grækenland. Det har i flere omgange ledt til voldelige optøjer 
organiseret af både tyrkisk- og græsk-cypriotiske politiske grupper. Det er kende-
tegnende for denne periode, at den særegne cypriotiske identitet blev forsøgt 
politiseret af centralregeringerne i Athen og Ankara i forsøget på at skabe større 
kontrol med øen. Det britiske kolonistyres hårdhændede omgang med politiske 
modstandere og lokalpolitisk organisationer var også medvirkende til, at cyprioterne 
i høj grad udviklede en særegen identitet frakoblet de græsk-tyrkiske dynamikker og 
båret frem af den tydelige ’andenliggørelse’ af de britiske myndigheder (Meeus et al 
2010 ). Dette ledte til stærke ønsker fra enkelte politiske grupper om ’forening’ med 
enten Grækenland eller Tyrkiet. Græsk-cyprioternes enosis-tankegang var dengang 
og er stadig udtryk for denne folkelige, angivelige længsel efter forening med en 
relaterbar kultur opdyrket af græsk-cypriotiske relationer igennem næsten 200 år. 
Samtidig har tyrkisk-cyprioterne en særlig affinitet for tanken om taksim, eller 
løsrivelse fra den cypriotiske republik og forening med Tyrkiet.

Fra tyrkisk side har Cypern længe fungeret som et trumfkort, 
der kunne inddrages i politiske forhandlinger. 

Det var netop på grund af truslen om at gennemføre taksim, at Storbritannien, 
Grækenland og Tyrkiet tvang græsk-cypriotere til forhandlingsbordet i 1959. Med 
ærkebiskop Makarios III som repræsentant for græsk-cyprioterne og lægen Fazıl 
Küçük for tyrkisk-cyprioterne førte forhandlingerne imidlertid hverken til enosis eller 
taksim: Cypern blev i stedet en selvstændig stat i 1960 med en fast opdeling af 
magten mellem græsk- og tyrkisk-cyprioter, hvilket var utilfredstillende for begge 
parter. For militante græsk-cypriotere var kampen for enosis endnu ikke slut, så ca. 
100 soldater fra både Tyrkiet og Grækenland blev udstationeret på øen som garanti 
for fred og mindretalsbeskyttelse. Da den græske militærjunta gennemførte et kup 
på Cypern og afsatte Makarios III i 1974, invaderede Tyrkiet øens nordlige tredjedel. 
Hundredtusindvis af græsk-cyprioter blev tvangsforflyttet sydpå, mens tyrkisk-
cyprioter flygtede nordpå. 

Tyrkiske tropper gennemtvang en deling af øen omtrent langs den FN-udstukne 
Green Line fra 1963. I 1980 genoptog de to sider fredsforhandlingerne, som brød 
sammen i 1983, da den tyrkisk-cypriotiske leder Rauf Denktaş udråbte den Tyrkiske 
Republik Nordcypern, TRNC, kun anerkendt af Tyrkiet. Efter aftale med de tre 
garantør-stater, Grækenland, Tyrkiet og Storbritannien, har fredsbevarende FN-
tropper siden holdt vagt langs den omstridte grænse tværs igennem øen. Gennem 
firserne og halvfemserne var der flere forsøg på at genoptage forhandlinger, som alle 
kuldsejlede. Motiveret af EU-medlemskab blev der i 2002 indledt FN-sponsorerede 
forhandlinger. Senere samme år fremlagde generalsekretær Kofi Annan en fredsplan 
for øen, som skulle samle hele Cypern i et føderalt system bestående af de to 
deltagere med en høj grad af selvstyre. EU tilbød Cypern medlemskab på betingelse 
af, at Annan-planen accepteredes. Ellers ville kun den internationalt anerkendte 
Republikken Cypern opnå medlemskab. Det lykkedes imidlertid ikke. 

I april 2004 blev der afholdt afstemning om Annan-planen, og lige så overvældende 
som tyrkisk-cypriotiske vælgere bakkede op om den (75%), lige så kategorisk blev 
den afvist af græsk-cyprioter (65%). Til stor irritation og forbitrelse for Tyrkiet trådte 
den græske del af Cypern ind i EU ved udvidelsen samme år, og den gejst og 
optimisme, der havde karakteriseret Tyrkiets forhold til Europa, blev hermed vendt til 
skuffelse. Et forhold, man fortsat vender tilbage til i Tyrkiet som der, hvor for-
handlingerne med EU om optagelse begyndte at skride. Fra tyrkisk side har Cypern 
længe fungeret som et trumfkort, der kunne inddrages i politiske forhandlinger 
(Møller&Boel 2005:276). Cypern har i den forstand været en del af det politiske spil 
om Tyrkiets EU-medlemskab, hvor Tyrkiet er blevet påkrævet at adressere EUs 
Københavnskriterier for at komme i betragtning. Begyndelsen af 00’erne og  
Annan-perioden var derfor særligt interessant i denne henseende, da den nyligt 
indtrådte AKP-regering udviste stor interesse i at nærme sig EU og dermed også var 
mere åben i forhold til at nå frem til en løsning på Cypern-spørgsmålet. Tyrkiets 
mulige EU-optagelse fungerede på den måde som et incitament for både Ankara  
og Bruxelles til at genstarte forhandlingerne om en løsning. På daværende tids-
punkt var det ikke tyrkerne, men græsk-cyprioterne, der var vanskelige at få til 
forhandlingsbordet. 
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Disse dynamikker har imidlertid forandret sig gennem de senere år ikke mindst som 
følge af de ændrede politiske forhold i AKP-regeringens regionale manøvrerum, men 
også fordi forholdet mellem EU og Tyrkiet ikke på samme måde er centreret om-
kring optagelsesforhandlinger. For Tyrkiet gælder det, at man ikke vil være med til at 
indgå aftaler om Cypern uden nogen sikkerhedsgarantier i form af mindretals-
beskyttelse og ligeværdig status for den tyrkisk-cypriotiske befolkningsgruppe  
ved en eventuelt genforening. Garantørsystemet mellem Grækenland, Tyrkiet og 
Storbritannien samt sikkerhed i form af troppetilstedeværelse er derfor nøglebegreber 
i Cypern-mæglingerne og var det også under de seneste forhandlinger ført af FNs 
Espen Barth-Eide. Den sikkerhed bliver EU også påkrævet af den tyrkiske side. Men 
det gælder samtidig for EU om at fastholde en proces omkring Cypern, der ikke 
længere handler om tyrkisk EU-optagelse. Energidiplomati kan her sammen med 
garanti for sikkerhed være en ny indgangsvinkel til løsningsorienterede, pragmatiske 
forhandlinger, der også flugter med de aktuelle tendenser i den tyrkiske regering 
omkring en transaktionel Europapolitik.
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FN-FORHANDLINGERNE 2014-17
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For at vurdere, i hvor stor udstrækning spørgsmålet om sikkerhed spiller ind aktuelt 
på Cypern-spørgsmålet, er det nødvendigt med et tættere blik på de seneste  
FN-ledte mæglingsforsøg i perioden 2014 til 2017. At Cypern opfattes som en 
’diplomatiets gravplads’ skyldes som nævnt de fejlslagne forsøg på at facilitere en 
løsning. FN har benyttet en række forskellige formater, hvor den seneste runde 
adskiller sig fra tidligere mæglingsforsøg ved at være cypriotisk-ejet og FN-faciliteret. 
Det er en modreaktion på den FN-ledte Annan-plan fra 2004, hvor FN havde mandat 
til at udfærdige et løsningsforslag, som øens to daværende politiske ledere, tyrkisk-
cypriotiske Rauf Denktaş og græsk-cypriotiske Tassos Papadopoulos, efterfølgende 
kunne stille ændringsforslag til. Den nye tilgang til forhandlingerne betød, at lederne 
måtte forholde sig til konkrete problemstillinger, bl.a. den tyrkisk-cypriotiske 
befolknings potentielle retsstatus i EU samt spørgsmålet om sikkerhedsgarantier 
på øen. 

Akincis manglende proaktive engagement under selve  
forhandlingsprocessen efterlod mere plads til Tyrkiet,  
der i stigende grad kunne sætte dagsordenen for  
forhandlingsmøderne.

De daglige forhandlinger medvirkede til, at forhandlerkabinettet på begge sider 
opbyggede relativ tillid til hinandens arbejdsgange, og at de to nuværende ledere, 
græsk-cypriotiske Anastasiades og tyrkisk-cypriotiske Akinci, havde større ejer-
skabsfølelse over processen. Dette skulle ideelt set tjene som incitament til, at lederne 
ville kommunikere løsningerne ud til deres vælgere. I sidste ende ville det være 
vælgerne i de to valgkredse, som afgjorde forslagets levedygtighed. Det var netop 
denne indledende tæthed mellem forhandlerkabinetterne, der medvirkede til, at 
emnerne om tilstedeværelse af tyrkiske og græske tropper samt ændringer af 
garantørsystemet mellem Grækenland, Tyrkiet og Storbritannien blev sat på 
dagsordenen for første gang i Cypern-spørgsmålets over 40 år lange historie. Det 
specifikke stridspunkt omhandlede tilbagetrækningen af tyrkiske og græske tropper 
fra øen. Uenigheden opstod i valget mellem at udfærdige en konkret tilbage-
trækningsaftalen med fastsatte datoer eller vælge en solnedgangsklausul, som 
foreskriver, at tropperne skulle udfases ved overvejende fravær af politisk vold og uro 
på øen de næste 15 år. Men Tyrkiet afviste tilbagetrækning af soldater med henvisning 
til beskyttelsen af den tyrkisk-cypriotiske minoritet. Udenrigsministeren åbnede dog 
op for, at øens sikkerhedsarkitektur og garantørsystemet kunne opdateres, selvom 

Tyrkiet ville bibeholde retten til militær intervention på øen (AP 2017). Barth Eide 
forsøgte forgæves at finde et kompromis mellem de to forhandlerkabinetters 
modsatrettede positioner og foreslog, at tyrkiske og græske troppers kunne forblive 
udstationeret på øen i form af en international sikkerhedsstyrke. Det blev afvist fra 
tyrkisk side (Grigoriadis 2017: 2).

De to ledere blev anset for at være de mest pragmatiske forhandlingspartnere i det 
nuværende politiske landskab, hvilket gav håb om og opbakning fra lokale og 
internationale observatører. Begge ledere trækker på et moderat vælgersegment, 
som eksisterer imellem de to konservativ-nationalistiske yderpositioner i hhv. den 
græsk- og tyrkisk-cypriotiske lejr. Denne vælgergruppe har en stærk cypriotisk 
selvopfattelse og opfatter ikke garantør-staterne Tyrkiet og Grækenland som 
legitime forhandlingspartnere ved det cypriotiske forhandlingsbord (Doob 1986). 
Tyrkisk-cypriotiske Mustafa Akincis stærke cypriotiske identitet har tidligere været 
et kendetegn ved hans politisk retorik og kunne de seneste to år aflæses ved hans 
afstandtagen fra tyrkisk indblanding i cypriotiske forhold. Det har sat ham i mod-
sætningsforhold til tidligere tyrkisk-cypriotiske ledere, som er kendt for at have ført 
Ankara-venlige linjer. Det mindskede håbet om, at den moderate leder kunne stå 
imod Ankaras krav og finde en mæglende linje med sin græsk-cypriotiske modpart. 
Akincis politiske linje begyndte dog at konvergere med AKP-regeringens linje i 
Cypern-spørgsmålet allerede i januar 2017, sideløbende med startskuddet til 
Tyrkiets præsident Erdogans påbegyndelse af valgkampagnen for forfatnings-
afstemningen i april 2017. Akincis manglende proaktive engagement under selve 
forhandlingsprocessen efterlod mere plads til Tyrkiet, der i stigende grad kunne 
sætte dagsordenen for forhandlingsmøderne. 

Forhandlingernes vendepunkt indtraf i december 2016, da tyrkisk-cyprioterne 
præsenterede et løsningsforslag på landkortet med specifikke grænsedragninger 
for tilbagelevering af territorier til græsk-cyprioterne. Det var et banebrydende skridt, 
da tyrkisk-cyprioterne historisk har stejlet ved dette emne om overdragelse af 
territorie, der anses som værende et nationalt suverænitetsanliggende stærkt 
støttet af Ankara. Særligt drejede spørgsmålet sig om tyrkisk tilbagetrækning fra 
byen Morphou, hvilket kunne betyde, at 35.000 flygtninge ville blive forflyttet til 
græsk-cypriotisk administration. Kilder tæt på Akincis forhandlerkabinet peger på, 
at Akinci ikke følte sig sikker på sin græsk-cypriotiske modpart med dette historiske 
tiltag, som kunne risikere at vække harme hos de nationalistiske tyrkisk-cyprioter, 
der kompromisløst ønsker den tyrkiske del af Cypern selvstændigt. 
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Mens ventetiden mellem forhandlingsrunderne voksede i januar-februar 2017, 
besluttede et græsk-cypriotisk flertal at genindføre fejringen af enosis-jubilæet. Det 
skabte øjeblikkelig kold luft mellem de to ledere og var giftigt for atmosfæren mellem 
forhandlerne, da begge hold anklagede hinanden for at vise mistænkelig 
tilbageholdenhed i effektuering af processen. Den græsk-cypriotiske præsident-
valgkamp begyndte at rykke tættere på, og ligeså gjorde præsident Erdogans 
forfatningsafstemning, hvilket forandrede tonen fra Nikosia og Ankara. Hvor de to 
ledere i vinteren 2016 var i færd med at sikre sig støtte i deres respektive valgkredse, 
blev den vanskelige balancegang kompromitteret af forberedelserne til de to 
valghandlinger i Tyrkiet og Cypern (Grigoriadis 2017: 3). Og det gjorde det tiltagende 
svært for FNs udsending Esben Barth Eide at mediere. De omkringliggende politiske 
forhold, herunder især den tilspidsede politiske situation i Tyrkiet op til forfatnings-
afstemningen i april 2017, fik det momentum, der ellers kunne anes omkring en 
løsning, til at forsvinde hen over foråret. Helt centralt for tyrkisk-cyprioterne stod 
spørgsmålet om sikkerhed, grænser og garantier, mens AKP-regeringens øgede 
behov for nationalisternes støtte gjorde Tyrkiet mindre fleksibel i processen.
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CYPERN-SPØRGSMÅLET I TYRKISK 
INDENRIGSPOLITIK
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Cypern har indtaget en central plads i tyrkisk indenrigspolitik siden 1950’erne, hvor 
landets konfliktdynamikker begyndte at indtræde i den politiske diskurs som en etno-
nationalistisk mærkesag. Særligt har den politiske elite fokuseret på konfliktpotentialet 
mellem øens to store befolkningsgrupper: henholdsvis græsk- og tyrkisk-cyprioterne. 
Den historiske kontekst skal findes i kølvandet på Anden Verdenskrig, hvor Cypern 
var under britisk administration. Samtidens afkoloniseringsbølge skabte i Ankara en 
begyndende bekymring for de politiske implikationer af briternes mulige tilbage-
trækning fra øen (Özkan 2015: 546; Pierce 2009; Sutton 2016: 2011). Det vakte røre i 
Ankara, da Grækenland i 1954 anmodede FNs generalforsamling om at behandle 
spørgsmålet om begrænset cypriotisk selvbestemmelse under græsk administration. 
FN afslog at give Cypern selvstyre, men Tyrkiets opfattede trussel af potentiel græsk 
administration af øen havde skabt grobund for en politisering af Cypern-spørgsmålet 
i Tyrkiet. Således italesatte tyrkiske parlamentarikere øen som ”det spæde hjemland”, 
der søgte eksistentiel beskyttelse hos ’moderlandet’ Tyrkiet (Özkan 2015: 541; 
Alaranta 2015: 3). 

En af drivkræfterne bag denne udvikling var tyrkisk-cypriotiske interessegrupper og 
meningsdannere, der rejste til Ankara for at skabe stærkere støtte blandt parlamen-
tarikere til de nationalistiske tyrkisk-cypriotiske grupper. I visse politiske kredse bliver 
Cypern til stadighed anset som en forlængelse af Tyrkiet grundet den geografiske 
tæthed og det tyrkiske mindretal på øen (Özkan 2015: 541). Dermed kom Cypern til 
at spille en afgørende rolle i krystalliseringen af et kollektivt tyrkisk-nationalistisk 
meningsfællesskab defineret i kontrast til græsk-cyprioternes ønsker om enosis og 
tættere bånd med Grækenland (Kiralp 2017: 592). I tyrkisk politik blev den græske 
tilstedeværelse på Cypern anset som fortsættelsen af en kamp mellem ’tyrkiskhed’ 
og ’hellenisme’, som henvisning til de græsk-tyrkiske slag i Mustafa Kemals 
Uafhængighedskrig 1919-1921, der opridsede territorialgrænserne for republikken 
Tyrkiet. I visse tilfælde blev Cypern-spørgsmålet sågar udlagt som en konfrontation 
mellem islam og kristendommen (Özkan 2015: 545).

Cypern-konflikten blev således et symbolpolitisk styringsinstrument, som skiftende 
regeringer har benyttet til at mobilisere nationalistiske vælgere igennem den førte 
udenrigspolitik. Denne etno-nationalistiske historiebrug fortsætter i moderne tyrkisk 
politik. Omend AK-partiet anlagde en mere blød tilgang tilbage i starten af 00’erne, 
ikke mindst som del af den pro-europæiske strategi, som partiet oprindelig havde, er 
AKP blevet tiltagende mere konservativ på Cypern-spørgsmålet. I forsøget på at 
legitimere den fortsatte tyrkiske militære tilstedeværelse på øens nordlige halvdel har 
AKP-regeringen særligt peget på sit ansvar i forhold til at beskytte det tyrkiske 
mindretal på øen mod overgreb og forfølgelse. Det er en direkte fortsættelse af 

Ankaras retorik, der blev brugt som legitimation ved Tyrkiets annektering af dele af 
øen den 20. juli 1974, hvor det folkeretslige grundlag for interventionen blev fremlagt 
som værende ”beskyttelsen af tyrkisk-cyprioter mod vold fra det græsk-cypriotisk-
ledte kup” (TRT 2017). 

Skiftende tyrkiske regeringers brug af udenrigspolitiske fremstød til indenrigspolitisk 
vælgermobilisering er ikke begrænset til Cypern-spørgsmålet. Gennem de sidste ti år 
har AKP-regeringens øvrige udenrigspolitiske projekter i den tyrkisk-talende verden 
båret præg af italesættelsen af etno-nationalismen. Det er særligt tydeligt i AKP-
regeringens engagement i spørgsmålet om Krim-tatarerne i Ukraine, som anses for 
at være etnisk-lingvistisk nært beslægtede med Tyrkiets etniske tyrkere. De seneste 
to år har AKP-regeringen ad flere omgange talt Rusland midt imod på spørgsmålet 
om ”Ruslands illegale besættelse af Ukraines territorie”, som viceudenrigsminister 
Ahmet Yildiz formulerede det i sommeren 2017 (Anadolu Agency 2017a). Krim er for 
Tyrkiet den røde linie i forholdet til Rusland. Ligesom Cypern-spørgsmålet bliver 
denne agenda flittigt brugt indenrigspolitisk, hvilket kan aflæses af tyrkiske myndig-
heders promovering af egen politisk støtte til Krim-tatarerne (Türkiye Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanlığı 2013, 2014; TIKA 2011; Anadolu Agency 2017a; Yurtdışı Türkler  
ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 2016). Det er en vanskelig balancegang mellem 
Ankaras indenrigspolitiske delmål om vælgermobilisering vis-a-vis bevarelsen af de 
gode relationer til styret i Kreml (Kelkitli 2017: 70). Samme metode er synlig i Tyrkiets 
officielle støtte til tyrkisktalende minoriteter i Irak og Syrien (Erdemir & Tahiroglu 
2016), Centralasien (Çinar 2013: 263-266) og politiske ledere af Uighur-grupper i 
Kinas Xinjiang-provins.

Fremhævelsen af en etnisk-nationalistisk politisk identitet har vist sig at være et 
effektivt legitimeringsgrundlag for Tyrkiets udenrigspolitiske manøvrer med direkte 
implikationer for indenrigspolitiske mål som gunstig vælgermobilisering. Den politisk 
anførte opretholdelse af Cypern-spørgsmålet som værende et eksistentielt 
anliggende for Republikken Tyrkiet har medført, at Tyrkiets officielle position er svær 
at modulere eller ændre (Grigoriadis 2017: 3). Netop dette forhold har gjort det svært 
at opnå politiske indrømmelser i forhandlingssituationer, hvor det internationale 
samfund har forsøgt at løse spørgsmålet og få partnerne til at enes, således også 
denne gang. AKP-regeringen afviger i den henseende ikke fra tidligere tyrkiske 
regeringer på Cypern. Den åbenhed, der kunne spores i begyndelsen af 00’erne og i 
forbindelse med EU-optagelsesforhandlingerne, er langsomt blevet erstattet af en 
mere nationalistisk linie, hvor Cypern tænkes ind i Tyrkiets generelle interessesfære 
og broderskabslogik. 
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Som beskrevet i det foregående afsnit har Cypern-spørgsmålet i en europæisk 
kontekst primært været tæt knyttet til den politiske proces om Tyrkiets optagelse i 
EU. Denne kobling mellem Cypern og tyrkisk EU-medlemskab har fungeret som 
incitament i forhold til at fastholde Ankaras interesse i den politiske løsning af 
spørgsmålet. Men forholdet mellem Tyrkiet og EU har gradvist ændret sig fra et 
værdipolitisk tovtrækkeri om EUs Københavnskriterier til et mere transaktionelt 
forhold. Denne udvikling er fordret af politiske begivenheder i Tyrkiet og AKP-
regeringens reaktion på disse. De centrale faktorer i det ændrede forhold mellem EU 
og Ankara er Tyrkiets nøglerolle som bolværk mod migration til Europa, ophævelsen 
af grundlæggende borgerrettigheder efter militærkupforsøget i Ankara den 15. juli 
2016 samt Tyrkiets forfatnings-afstemning i april 2017. Dette har haft betydning for 
den politiske proces omkring en løsning af Cypern-spørgsmålet. For EU gælder det 
derfor nu om at finde nye måder  at fastholde perspektiverne om en løsning – også 
i Ankara. Et alternativ kan være de nye energipolitiske muligheder og udfordringer i 
det østlige Middelhav, som også Ankara må adressere de næste 10-15 år.

Tyrkiets egne kapaciteter til energiudvinding formår ikke at 
tilfredsstille hjemmemarkedets efterspørgsel, hvilket har gjort 
landet afhængig af importeret energi for ca. 75 procent af det 
primære energiudbud.

Tyrkiets energiforbrug og dermed også energiefterspørgsel har undergået en 
markant stigning igennem de seneste ti år. Denne udvikling har fundet sted side-
løbende med den årlige økonomiske vækst på i gennemsnit 5 procent under 
regeringspartiet AKP (Ipek 2017: 174; IEA 2016: 9). Blandt de 35 OECD-lande er 
Tyrkiet det land, der har oplevet den største stigning i energiefterspørgsel. Nye 
fremskrevne tal fra det internationale energiagentur, IEA, og Tyrkiets Ministerium for 
Energi og Naturressourcer (ETKB) viser, at landets samlede energiforbrug vil blive 
fordoblet frem til 2030 (IEA 2016: 25).1 Tyrkiets egne kapaciteter til energiudvinding 
formår ikke at tilfredsstille hjemmemarkedets efterspørgsel, hvilket har gjort landet 
afhængig af importeret energi for ca. 75 procent af det primære energiudbud. Det 
har ført til en gradvis stigning i en allerede høj importafhængighed (ETKB 2010; 
ETKB 2016).2 Tyrkiet er afhængig af gasimport via rørledninger fra Rusland (55,1%), 
Iran (16,2%) og Azerbaijan (12,8%). Hertil kan tilføjes LNG-import fra Algeriet (8,1%) 
og Nigeria (2,9%) (IEA 2016: 11; Ipek 2017: 175; ETKB 2015: 16). Særligt interessant 
er stigningen i forbrug og dermed efterspørgsel på gas, som er gået fra 22 mia. 

kubikmeter (bcm) i 2004 til 49 mia kubikmeter i 2014. Omtrent halvdelen af Tyrkiets 
importerede naturgas bliver brugt til at producere el. Det gør forsyningen sårbar 
over for periodevise udsving på efterspørgsel (særligt i vintermånederne) samt 
udsving på politiske konjunkturer i en allerede skrøbelig region, da disse påvirker 
energipriserne (IEA 2016: 11).

ENERGISIKKERHED SOM UDENRIGSPOLITISK KURS

Siden slutningen af 1980’erne har skiftende tyrkiske regeringer haft en eksplicit 
politik om at udnytte landets geostrategiske beliggenhed i arbejdet for at sikre øget 
energisikkerhed. Som konsekvens har begrebet energisikkerhed længe spillet  
en styrende rolle i tyrkisk udenrigspolitik (Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 
2006; Ipek 2017: 176). Et instruktivt eksempel er etableringen af Baku-Tbilisi-
Ceyhan-olieledningen (BTC) fra 1991-2006, anset af de implicerede lande, Tyrkiet, 
Georgien, Azerbaijan og USA, for at være en strategisk prioritet i forsøget på at 
undgå OPEC-landenes dominans på energimarkedet. BTC-infrastrukturen tillod 
samtidig forbigåelse af det russisk-kontrollerede rørsystem i etableringen af en øst-
vest korridor fra de kaspiske energireserver til europæiske markeder. Den 
succesfulde etablering af BTC-ledningen i kølvandet på Sovjetunionens kollaps, og 
trods adskillige regeringsskift i samtlige hovedstæder i perioden 1991-2006, er et 
vidnesbyrd om, hvor politisk højtprioriteret projektet var for de implicerede lande 
(Ipek 2017: 176).

Ankaras forsøg på at skabe gensidig afhængighed i regionen gennem BTC-ledningen 
fandt fornyet styrke i kølvandet på de to russisk-ukrainske gaskriser i 2006 og 2009 
samt den russisk-georgiske krig i august 2008. Ruslands brug af gas-aftaler som 
politisk pressionsmiddel skabte røre i Ankara, som på daværende tidspunkt var 
aftager af russisk naturgas. Ændringerne i det regionale trusselsbillede kom eksplicit 
til udtryk i AKP-regeringens energistrategi fra 2009.3 Strategien bebudede en 
målrettet tyrkisk tilgang til øget regional interdependens, altså skabelsen af gensidig 
afhængighed i regionen med konkrete forslag om at dyrke udviklingsprojekter i 
landene omkring Det Kaspiske Hav. Dokumentet peger også på mulighederne for en 
liberalisering af det tyrkiske energimarked med den hensigt at kunne imødekomme 
EUs strategi for diversificering af energiimport til medlemslandene (ETKB  
2009: 20; EU Commission 2014). Konkrete projekter indbefatter åbningen af  
Kirkuk-Ceyhan-olieledningen fra de irakisk-kontrollerede oliefelter i Kirkuk, samt den 
Trans-Anatolske gasledning (TANAP), som skal føre gas fra Azerbaijans Shah  
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Deniz-gasfelt til Vesttyrkiet. Konstruktionen forventes klar i 2018. Hertil kommer 
TANAP-projektets europæiske opkoblingsmekanisme, det Trans-Adriatiske projekt 
(TAP), som skal føre den kaspiske gas videre fra Vesttyrkiet til europæiske markeder 
(Ipek 2017: 178; Güney 2016: 75). TAP forventes klar til operation i 2020 (TAP 2017).

Siden slutningen af 1980’erne har skiftende tyrkiske regeringer 
haft en eksplicit politik om at udnytte landets geostrategiske 
beliggenhed i arbejdet for at sikre øget energisikkerhed.

AKP-regeringens opfattelse af energisikkerhed som udenrigspolitisk styringsmiddel 
fortsætter i regeringens seneste energistrategi for 2015-2019 (ETKB 2015: 77). Her 
bliver der lagt vægt på energisikkerhed som et regionalt projekt i forsøget på at 
imødekomme regionale politiske stridigheder gennem ”en ny kultur for energi-
diplomati” med Energiministeriet som spydspids, og ligesom der bliver præsenteret 
bud på, hvordan man undgår asymmetrisk høj afhængighed af importeret natur- 
gas fra enkelte unavngivne lande (ETKB 2015: 17). Tyrkiets og EUs strategier for 
energisikkerhed konvergerer her i bestræbelserne på at mindske afhængigheden  
af russisk naturgas. I kølvandet på hvert af de russiske gasblokader i 2009 og  
2014 formulerede Det Europæiske Råd strategidokumenter, som understregede 
nødvendigheden af et kollektivt og koordineret forsøg på at diversificere EUs 
energiimporter. Enigheden fortsætter i 2017 (European Parliament 2017). Blandt 
EUs løsningsforslag er etableringen af en sydlig gaskorridor for at transportere 
kaspisk gas igennem udbygninger af eksisterende tyrkisk infrastruktur til de 
europæiske markeder som svar på Ruslands aktiviteter i Ukraine (European 
Commission 2009; Baconi 2017: 5; European Commission 2014: 16).

SÅRBARHED OG DIVERSIFIKATION

Tyrkiet køber 55,1% af sit samlede naturgasforbrug af Rusland (IEA 2016:11). Det 
har ledt analytikere til at vurdere, at Tyrkiets asymmetriske afhængighed af naturgas 
fra Rusland er særligt problematisk for Ankaras politiske manøvrerum (Baconi 2017, 
Ipek 2017). De seneste fem år har Rusland udbygget store dele af Tyrkiets 
energiinfrastruktur, hvilket har medført en betydelig stiafhængighed i Tyrkiets valg 
af energiimportører. Ruslands statsejede atomkraftselskab Rosatom er i færd med 

at bygge Tyrkiets første atomkraftanlæg, der skal drives og vedligeholdes af det 
russiske selskab med en grad af teknologitransfer til den tyrkiske energiindustri 
(Akkuyu 2017; Reuters 2017b). Forretningsmodellen foreskriver, at Tyrkiet skal købe 
elektricitet af det russisk-drevne atomanlæg. Rosatom har implementeret lignende 
forretningsmodeller i Sydafrika. Samtidig lægger Ruslands statsejede energi-
selskab Gazprom rørledninger i Sortehavet i forbindelse med TurkStream-projektet, 
der skal lette russisk eksport af naturgas til storaftageren Tyrkiet. De to lande  
skal genforhandle naturgaskontrakter i 2021, herunder fastsættelse af priser. I 
modsætning til den nuværende model vil kravet for Ankara være, at private tyrkiske 
energiselskaber skal kunne byde ind på kontrakten som underleverandører for  
at yde konkurrence til det tyrkiske statsejede BOTAS, der bygger store dele af  
landets energiinfrastruktur. Forhandlingssituationen kan blive brugt som et politisk 
pressionsmiddel grundet Tyrkiets asymmetriske afhængighed af den russiske 
naturgas (Oxford Energy 2014: 20).

Tyrkiets sårbarhed blev især tydelig i kølvandet på det tyrkiske flyvevåbens 
nedskydning af et russisk kampfly, som angiveligt invaderede tyrkisk luftrum i 17 
sekunder den 24. november 2015. Hændelsen indtraf, mens Rusland udvidede sin 
militære tilstedeværelse i Syrien helt tæt på Ankaras opfattede indflydelses- 
sfære. De politiske reaktioner fra Kreml tog form af økonomiske sanktioner såsom 
afskaffelse af gensidig visumfrihed, kommercielle, industrielle og finansielle 
handelsrestriktioner samt udsættelsen af naturgasinvesteringer i milliardklassen. 
Den tyrkiske tænketank TEPAVs økonomer fremskrev, at de russiske sanktioner kan 
have kostet Tyrkiets økonomi op mod DKK 55 mia. mellem november 2015 og 
november 2016 i direkte og indirekte tab (TEPAV 2015: 14).4 De russiske sanktioner 
satte hastigt gang i Ankaras regionale energidiplomati, som længe har forsøgt at 
finde alternative kilder til Tyrkiets energimiks som oprindeligt prioriteret i regeringens 
energistrategi fra 2010-2014 og videreført til strategien for 2015-2019 (ETKB 2009, 
ETKB 2014).

NOTES

1 Dette tal ekskluderer brugen af gas og olie til at danne elektricitet.

1 Tyrkiets importafhængighed steg fra 67 procent i 2002 til 75 procent i 2014 viser tal fra Tyrkiets 
Ministerium for Energi og Naturressourcer (ETKB).

3 Såvel som det Europæiske Råd Second Strategic Energy Review  fra 2009. (Sidst besøgt 29. nov 
2017:  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/trans/106196.pdf).

4 Hverken TEPAV eller tyrkiske myndigheder selv har foretaget nye vurderinger.
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ENERGIDIPLOMATI MED IRAN, ISRAEL 
OG DET KURDISKE SELVSTYRE I IRAK
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Der findes talrige eksempler på AKP-regeringens villighed til at følge sine  
snævre energipolitiske interesser på bekostning af indenrigspolitiske delmål som 
vælgermobilisering. I dette afsnit følger tre illustrative cases på målrettet tyrkisk 
energidiplomati i regionen. 

I juni 2016 genoprettede Tyrkiet sine diplomatiske forbindelser med Israel efter  
seks års kold luft i kølvandet på Mavi Marmara-hændelsen i Middelhavet i 2010 
(Anadolu Agency 2017c). Forsoningen var et produkt af måneders uformelle 
drøftelser om energiprojekter i Middelhavet på embedsmandsniveau samt for-
handlinger på politisk niveau i London med international medieringsstøtte fra EU og 
Obama-administrationen (Johnson 2016). Analytikere peger på, at Ankaras vej til 
forhandlingsbordet var foranlediget af sammenbruddet i relationerne mellem Tyrkiet 
og Rusland efter nedskydningen af det russiske kampfly (Ipek 2017: 179; Baconi 
2017: 6; Skalamera 2016: 1; Arbell 2015: 1; Tol 2014: 3). Fra begyndelsen var 
forsoningsretorikken fokuseret på de to landes energipolitiske interessesammen-
fald.

Den israelske energiminister Yuval Steinitz promoverede idéen om naturgas fra det 
østlige Middelhavet som stabiliserende faktor i regionen og fremsatte i begyndelsen 
af 2016 sin vision om israelsk eksport af naturgas til Tyrkiet inden 2019 (Coats 
2016) samt færdiggørelse af transitledninger tværs igennem Middelhavet og 
cypriotisk farvand til Italien i 2022 (Wainer and Benmeleh 2017). Og det har reaktua-
liseret Israels position på Cypern-spørgsmålet. Israelske embedsmænd fører 
parallelle drøftelser med Tyrkiet og Cypern, mens Israels ambassadør i Tyrkiet i 
marts 2017 meldte ud, at Israel støtter en cypriotisk fredsaftale, som forventeligt  
vil sætte skub i energiprojekterne i Leviathan-gasfeltet (AFP 2017, Wainer 2017, 
Anadolu Agency 2017b). AKP-regeringens ambitioner om at tilvejebringe forsoning 
med Israel efter seks års stridigheder skal forstås i kontekst af sammenbruddet i 
relationerne med Rusland, Tyrkiets største naturgasleverandør. Det har krævet en 
del politisk vilje fra AKP-regeringen, som flittigt har benyttet Mavi Marmara-
hændelsen og dæmoniseringen af Israel som indenrigspolitisk mobiliseringsværktøj 
i valgperioder, herunder parlamentsvalgene i juni og november 2015 (Takvim 2015). 
Det viser, at AKP-regeringen har været villig til at følge sine snævre energipolitiske 
interesser på bekostning af indenrigspolitiske delmål som vælgermobilisering.

Et andet instruktivt eksempel på Ankaras vilje til at forfølge transaktionelle energi-
politikker på bekostning af politisk modvind og diplomatiske gnidninger var 
udbygningen af energiaftalerne mellem Ankara og Barzani-administrationen i det 

kurdiske selvstyreområde i Irak (herefter KRG for Kurdistan Regional Government). 
Aftalen mellem AKP-regeringen og Barzani-administrationen blev lavet på bekostning 
af forholdet til den irakiske centraladministrationen i Bagdad og NATO-partneren 
USA (Tol 2014: 3; Morelli 2014). Samarbejdet foregik særligt mellem 2014 og oktober 
2017. Kurdisk gas var attraktivt for Tyrkiet efter etableringen af en særlig rammeaftale 
mellem Ankara og KRG, som udspecificerer prissætning og krav om output. Det giver 
Tyrkiet øget indflydelse over handelsprisen, hvilket gasaftalerne med Rusland ikke 
gør. Energiressourcer fra KRG kan være op imod tre gange mere omkostnings-
effektivt end russiske og iranske ditto, såfremt ramme-aftalen holder (Tol 2014: 5). 
Samtidig har Tyrkiets regulerende energimyndighed EPDK løsnet favntaget om 
licenser til tyrkiske energiselskabers udforsknings- og udvindingsprojekter i KRG 
(Okumus 2013). Firmaet BOTAS har kørt en gasledning i stilling nær byen Mardin og 
afventede indtil for nylig politisk momentum fra Ankara og Erbil til udmøntningen af 
en udvidet gasaftale (Brookings 2014: 8). 

Ankara har investeret en del politisk vilje i at varetage snævre 
energipolitiske interesser trods betydelige politiske gnidninger 
og diplomatisk modstand fra ind- og udland.

Bagdad anklagede dengang Tyrkiet for at blande sig i landets interne affærer ved at 
videreeksportere olie fra de dengang kurdisk-kontrollerede brønde i irakiske oliefelter 
nær byen Kirkuk (Rojan Bagger 2015: 20). Argumentationen lød, at gasaftalen med 
Tyrkiet mindskede den kurdiske selvstyreregions økonomiske afhængighedsforhold 
til Bagdad, som ad flere omgange har straffet KRG ved at tilbageholde store summer 
energiindtægter med direkte konsekvens for offentligt lønninger. Det har flere gange 
kastet Barzani-administrationen ud i politisk stormvejr, hvilket yderligere styrker 
incitamentet til at eksportere uden om Bagdad (Balci 2014: 18; Reuters 2014). Senest 
i juni 2017 har også den russiske energigigant Rosneft underskrevet en række 
ekstensive energiaftaler direkte med KRG uden om centralregeringen i Bagdad 
(Bloomberg 2017; Rosneft 2017). Det pragmatiske energisamarbejde mellem Tyrkiet 
og KRG blev imidlertid bragt til pludseligt ophør, da irakiske sikkerhedsstyrker  
med militær magt og politisk pression tog kontrollen over den strategisk vigtige 
olieby Kirkuk. Dermed blev KRG frataget sin primære energipolitiske livline, som  
hidtil har bibragt selvstyreregionen vægt i forhandlingerne med både Ankara og 
centralregeringen i Bagdad. Denne reaktion blev ifølge Iraks premierminister Haider 
al-Abadi fremprovokeret af den folkeafstemning om selvstændighed, som den 
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kurdiske selvstyreregion afholdt den 25. september 2017 (Cockburn 2017). Siden 
har tyrkiske myndigheder udvist stor vilje til at samarbejde med Bagdad om 
fortsættelse af de gunstige olie- og naturgaspriser fra Kirkuk-felterne, transporteret 
af rørledning udenom det kurdiske selvstyre langs Tigris-flodens breder nordpå til 
Tyrkiet (Al-Ansari & Sergie 2017; Reuters 2017). 

Den tredje illustrative case på Tyrkiets stærkt pragmatiske energidiplomati er den 
tyrkisk-iranske energiaftale uden om amerikanske sanktioner. I 2012 erkendte 
Tyrkiets daværende viceenergiminister Ali Babacan, at AKP-regeringen købte iransk-
leveret gas og betalte igennem guldeksport via De Forenede Arabiske Emirater 
(WSJ 2012; TRT 2012). Iran er Tyrkiets næststørste gasleverandør. Det skabte røre 
i Obama-administrationen, der året forinden havde vedtaget og implementeret 
vidtrækkende finansielle og økonomiske sanktioner mod Iran, som bl.a. forbød 
energihandel med landet (White House 2012; White House 2011). Guldtrans-
aktionerne gjorde det muligt for Teheran at få adgang til dollars og euro uden om de 
finansielle restriktioner, hvilket har udelukket Iran fra SWIFT-samarbejdet (SWIFT 
2012). Obama-administrationen indførte derfor et specifikt forbud mod guldhandel 
med Iran (U.S. Attorney’s Office Southern District of New York 2017). I marts samme 
år blev direktøren for Tyrkiets statsejede Halkbank arresteret i USA og sigtet for at 
have brudt sanktionsregimet som del af guld-for-gas-handlen med Iran. En anden 
hovedperson er den 33-årige tyrkisk-iranske forretningsmand Reza Zarrab, som har 
tilstået over for USA’s statsanklager at have samarbejdet med den tyrkiske 
statsejede Halkbank for at omgå Iran-sanktionerne på vegne af tyrkiske og iranske 
myndigheder. Zarrab har tætte forbindelser til Erdogan-familien samt AKP-
regeringen og har flere gange doneret penge til velgørenhedsorganisationer styret 
af Erdogan-familien (Ersoy 2016). I november 2017 erklærede Reza Zarrab sig 
skyldig i alle anklager rejst af den amerikanske statsanklager (Weiser 2017; Voris 
and Berthelsen 2017).

De tre energipartnerskaber viser, at Ankara har investeret en del politisk vilje i at 
varetage snævre energipolitiske interesser trods betydelige politiske gnidninger og 
diplomatisk modstand fra ind- og udland. Dette antyder, at der foreligger en vis 
politisk risikovillighed i Tyrkiets søgen efter større national energisikkerhed.
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EU OG TYRKIET I SPØRGSMÅLET  
OM ENERGI
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Med afsæt i det ovenfor skitserede og bevidstheden om Tyrkiets øgede behov for 
importerede energiforsyninger er det værd at overveje, hvilke muligheder EU har for 
at engagere Tyrkiet i de fortsatte bestræbelser på at skabe stabilitet på Cypern. For 
EU gælder det, at man kan drage nytte af Ankaras bestræbelser på at polstre Tyrkiets 
energisikkerhed frem mod 2030, hvor landets samlede energiforbrug ventes at stige 
til det dobbelte (IEA 2016: 25). I et forsøg på at opdyrke en højere grad af pragmatisme 
fra Tyrkiet omkring Cypern-spørgsmålet, bør EU netop udbygge sit fokus på et øget 
regionalt energisamarbejde omkring udvindingen af gasfelterne i israelsk og 
cypriotisk farvande. EU har allerede udvist politisk vilje til at udnytte mulighederne 
omkring regionalt energisamarbejde i det østlige Middelhav. Det blev tydeligt ved 
valget af EastMed-ledningsprojektet som et strategisk Project of Common Interest 
(herefter PCI) og påbegyndelsen af en udredning, som skal kortlægge de tekniske og 
kommercielle muligheder og risici forbundet med projektet (European Commission  
2016b; Baconi 2017: 20; European Commission 2016c). Projektet skal etablere 
regional infrastruktur, som skal gøre det attraktivt for private investorer at købe sig 
ind i energiudvinding i Middelhavsregionen. De tentative stordriftsfordele er 
kompatible med EUs Global Strategy og 2030 Energy Strategy, som fremhæver 
regional energisikkerhed, økonomisk resiliens og kollektiv sikkerhed blandt de 
samarbejdende lande som strategiske mål (Council of the European Union 2017; 
European Commission 2014). 

EU tager del i bilaterale og multilaterale drøftelser med aktører i Middelhavsregionen 
igennem Union for the Mediterranean (UfM), hvoraf Danmark også er medlem. 
Særligt oplagt for dansk og europæisk engagement er UFMs platform for Energy 
and Climate Action (UFM 2017), hvor EU kan engagere sig med lande som Egypten, 
Tyrkiet, Cypern og Israel, som alle har energipolitiske incitamenter til at nærme sig 
et muligt forhandlingsbord med fokus på Cypern inden for de næste fem år. Det 
påpeger kilder i energisektoren og kilder tæt på FNs særlige udsending. Så sent som 
i april 2017 fremlagde Israel, Cypern, Grækenland og Italien planer om at arbejde 
målrettet for etableringen af infrastruktur til udvinding af regionens gasreserver 
(Financial Times 2017, Deutsche Welle 2017a). De indledende undersøgelser 
forventedes afsluttet i december 2017, herunder granskning af projektets tekniske 
udførlighed, undersøisk rekognoscering og økonomisk-finansiel konkurrence-
dygtighed (European Commission Innovation And Networks Executive Agency 
2016). De første uformelle møder mellem tyrkiske og israelske myndigheds-
personer om mulig etablering af energiinfrastruktur fandt sted i oktober 2017. Set i 
lyset af Tyrkiets aktivistiske implementering af sine energisikkerheds-politikker er 
det nærliggende at forvente modtagelighed over for energidiplomatiske tilnærmelser 
fra medierende parter, der har et strategisk sigte i at imødekomme Tyrkiet her. 

På et overordnet plan og med afsæt i det aktuelle forhold mellem Tyrkiet og EU kan 
der omkring energiudvinding og Tyrkiets tiltagende behov for energi foreligge nogle 
konkrete forhold, som et fortsat samarbejde kan tage afsæt i. Hvor Cypern-
spørgsmålet før var en del af ligningen i forhold til tyrkisk EU-optagelse, er det ikke 
længere det tyrkiske EU-medlemskab, der baner vejen for en løsning. Men det kan 
behovet for energi være, som beskrevet med de tre eksempler på tyrkisk energi-
diplomati. Her foreligger klare incitamentstrukturer, der kan skabe engagement og 
bevægelse, og hvor Tyrkiet under AKP-regeringen har vist sig mere fleksibel. Om 
dette på sigt er nok til at føre de lokale parter til en fælles løsning og dermed bryde 
den over 40 år lange fastlåste situation på øen, er ikke givet på forhånd, som også 
vist i analysen af kravet om garantier og sikkerhed. Behovet for energi har ikke hidtil 
kunne overvinde de etnisk-nationalistiske skillelinjer og den følelse af sikkerhed, 
som den aktuelle situation tilvejebringer for de implicerede parter. På samme måde 
har AKP-regeringen endnu ikke kunne tillade sig at give køb på det for Tyrkiet meget 
historisk og symbolsk ladede spørgsmål om Cyperns genforening. Den reformiver 
AKP-regeringen anlagde tilbage i 00’erne, og som også var med til at føre til 
forhandlingerne i 2004, er forsvundet – i hvert fald på papiret – i takt med Erdogans 
og AKPs tiltagende politiske afhængighed af nationalisternes stemmer ved 
indenrigspolitiske valghandlinger. Men Tyrkiets behov for energi-reserver er om-
vendt reelt, ligesom EU har interesse i en fortsat dialog omkring Cypern. Og derfor 
fremstår muligheden for politisk engagement omkring øget EU-ledet energidiplomati 
som et potentielt forhandlingsrum. Et rum, der samtidig tager højde for de specifikke 
omstændigheder omkring Cypern-spørgsmålet i forhold til garantier og sikkerhed. 
Uden dem for øje kan det blive svært at overkomme de identitetsmæssige skille-
linjer, der hidtil har blokeret for en løsning. 
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FAKTABOKS

Cypern er en ø i den nordøstlige del af Middelhavet og ligger syd for Tyrkiet. Det er den 
største ø i den østlige del. Cypern har siden 1974 været delt i en nordlig tyrkisk-cypriotisk 
del og en sydlig græsk-cypriotisk del.

Cypern blev medlem af EU i 2004, men EUs regelsæt er suspenderet for den nordlige del 
af øen. I 1983 erklærede den nordlige tyrkisk-cypriotiske del sig for selvstændig stat 
(Turkish Republic of Nothern Cyprus/TRNC), men TRNC er alene anerkendt af Tyrkiet. 
Cypern er det trediemindste land i EU, efter Malta og Luxembourg. 

EU arbejder for at bringe isolationen af øens nordlige del til ophør, bl.a. gennem øget 
samhandel med det tyrkisk-cypriotiske samfund. EU har givet ca. € 259 mio. i direkte 
økonomisk bistand til tyrkisk-cyprioterne. Tyrkisk-cyprioterne har desuden mulighed for 
at få et EU-pas.

Kilde: Den Europæiske Union og Folketingets EU-Oplysningen
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