
Erdoğans stejle nationalisme og skarpe 
antieuropæiske retorik vil gøre det svært for EU 
at forhandle en ny flygtningeaftale på plads 
med Tyrkiet. EU har dog nogle muligheder, men 
prisen kan i værste fald være at undergrave 
Europas rolle som garant for 
menneskerettigheder.

Tyrkiet har været igennem store omvæltninger efter 
det mislykkede kupforsøg i juli 2016, og landet har 
været i undtagelsestilstand lige siden. Derfor har EU 
bekvemt kunnet udskyde forhandlingerne med Tyrkiet 
om den foreløbige såkaldte 1:1-flygtningeaftale fra 
marts. Den næste deadline ved årsskiftet nærmer sig 
dog hastigt, og imens fyger det med trusler fra begge 
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ANBEFALINGER

■ Tyrkiet kommer ikke til at lempe sin antiterror-
lovgivning for at nå en flygtningeaftale. EU må 
tænke i alternative forhandlingsløsninger, og her 
kan den skrantende tyrkiske økonomi være et 
oplagt kort at spille. Investorerne vil holde sig 
væk fra Tyrkiet, hvis den politiske og økonomiske 
stabilitet, som EU sikrer, kommer under pres. 

■ Tyrkiets ønske om en sikkerhedszone i det 
nordlige Syrien kan være værd at inddrage i 
forhandlingerne. En sådan zone kan oven i købet 
vise sig at mindske flygtningepresset og truslen 
fra IS.

Svære forhandlinger venter 

EU MÅ GÅ NYE VEJE FOR AT NÅ EN 
FLYGTNINGEAFTALE MED TYRKIET



sider. Seneste eksempel er Erdoğans skingre respons 
på Europaparlamentets forslag om at suspendere 
Tyrkiets optagelsesforhandlinger med EU. Truslen om 
igen at åbne portene til Europa for de ca. 3 mio. 
flygtninge, der opholder sig i Tyrkiet, er igen kommet 
på bordet. Forholdet mellem EU og Tyrkiet er lige nu 
så dårligt, at de nye forhandlinger kan virke håbløse 
– men Tyrkiets pressede økonomi, landets pludselige 
tilnærmelse til Rusland samt det militære indtog i 
Syrien kan vise sig at åbne nye muligheder for EU.

Davutoğlu er ude - krig mod terror er inde
Antager vi, at Europas hovedinteresse i forhandlinger-
ne er at få bremset tilstrømningen af flygtninge til 
Europa, begyndte udfordringerne allerede i maj. Her 
blev forkæmperen for den nuværende aftale, Ahmet 
Davutoğlu, fyret som premierminister. Rokaden i maj 
fjernede også andre ministre med en aktie i aftalen og 
hele det hold af embedsmænd, Davutoğlu selv havde 
sat til at håndtere den. Nu er det Erdoğan og hans 
støtter, der sidder ved forhandlingsbordet. Erdoğan 
har åbent været utilfreds med såvel aftalen fra marts 
som Davutoğlus proaktive og selvstændige måde at 

håndtere forhandlingerne på. Det vil ikke gøre den 
kommende omgang forhandlinger lettere.

Derudover har AKP-regeringen hen over sommeren 
udvidet kampen mod terror til at omfatte ikke alene 
kurdiske PKK, men også Islamisk Stat og Gülen-
bevægelsen. Det voldsomme formodede IS-angreb 
mod Istanbuls Atatürk-lufthavn 28. juni anses som det 
første rettet direkte mod Tyrkiet som stat og som 
befolkning. Kupforsøget 15. juli blev også straks 
italesat som et terrorangreb. Den hovedmistænkte 
Gülen-bevægelse var allerede inden kuppet føjet til 
Tyrkiets terrorliste under forkortelsen FETÖ. 

Antiterrorkampagnen mod kurdiske PKK med 
borgerkrigslignende tilstande i det sydøstlige, primært 
kurdisk befolkede Tyrkiet er udvidet til nu også at 
omfatte massesuspenderinger, -fyringer og 
-anholdelser af pro-kurdiske journalister, lærere og 
valgte politikere. Den undtagelsestilstand, der blev 
indført fem dage efter kuppet for at kunne skærpe 
denne kamp, blev i oktober forlænget yderligere tre 
måneder. Derfor kommer Tyrkiet ikke til at lempe på 

DEN FORELØBIGE FLYGTNINGEAFTALE - CENTRALE ELEMENTER

1:1-delen af aftalen:

■ Tyrkiet forpligter sig til at tage de flygtninge tilbage, 
der flygter fra Tyrkiet over Ægæerhavet til Græken-
land efter 20. marts 2016.

■ For hver flygtning, Tyrkiet tager tilbage, forpligter 
EU sig til at tage en flygtning fra de officielle flygt-
ningelejre i Tyrkiet. 

EU forpligter sig desuden til:

■ at betale 6 milliarder euro inden 2018 til flygtninge-
lejre og projekter i Tyrkiet – heraf 3 milliarder euro i 
2016. 

■ at åbne nye kapitler i de næsten strandede forhand-
linger om tyrkisk EU-medlemskab.

■ at sikre, at tyrkiske statsborgere ikke længere har 
brug for visum for at rejse til et Schengenland.

Den 6. september 2016 havde EU sendt 502 flygtninge 
tilbage til Tyrkiet og modtaget 1583 under denne aftale.

EU er stadig langt fra at kunne garantere den nødvendi-
ge behandling af flygtningesagerne i Grækenland. Et få-
tal af de lovede sagsbehandlere er blevet sendt til Græ-
kenland. Desuden var der i september 2016 videresendt 
3.712 af de 60.000 asylansøgere, EU- kommissionen i 
2015 lovede at fordele i andre EU-lande.

Kilde: EU, EASO og Frontex

Tyrkiets pressede økonomi, landets pludselige 
tilnærmelse til Rusland samt det militære indtog i 
Syrien åbner nye muligheder for EU 

Erdoğan er sig bevidst, at hans nuværende popularitet hurtigt kan smuldre med et 
økonomisk dyk. Det giver EU et oplagt kort på hånden.  



sin meget ekspansive antiterrorlovgivning og -praksis 
for at opnå de visumliberaliseringer til EU, der er 
Erdoğans primære mål med forhandlingerne. 
Tværtimod. Europæiske regeringer bliver dagligt 
beskyldt for at støtte terrorbevægelser som PKK og 
FETÖ i den snart altomfattende regeringsvenlige 
tyrkiske presse.

Sporskifte i tyrkisk udenrigspolitik
Davutoğlus exit og den skærpede kamp mod terror 
har ført en tredje ændring med sig, der kan komplicere 
forhandlingerne for EU: et markant sporskifte i tyrkisk 
udenrigspolitik. Væk er den islam-baserede og 
transnationale neo-osmanniske idealisme, som 
Davutoğlus begreb om ”strategisk dybde” havde 
spundet tyrkisk udenrigspolitik ind i. Nu bliver kampen 
mod terror pakket ind i begreber fra den etnicitets- 
baserede Atatürk-nationalisme, som AKP ellers har 
brugt mange år på at gøre op med. Erdoğans kamp 
mod allehånde eksterne og interne fjender bliver set 
som en forlængelse af landsfaderen Kemal Atatürks 
kamp mod ligeledes interne og eksterne trusler for at 
undgå den totale implosion af de rester af det 
Osmanniske Rige, vi i dag kender som Tyrkiet. 

Spørgsmålet er, hvad konsekvenserne af dette 
sporskifte er. U-vendingen fra en ellers imødekom-
mende kurs over for kurderne til en historisk hård kurs 
gjorde det muligt for Erdoğan ved valget i november 
2015 at genvinde den magt, han var lige ved at tabe på 
gulvet i juni 2015. Det ideologiske sporskifte har været 

en nyttig måde at motivere denne u-vending på. Også 
den pludselige forsoning med Rusland i august 2016 
kan ses som et eksempel på dette sporskifte. Tyrkiet 
er gået fra at have pakket sit syn på Syrien ind i en 
omfavnelse af sunnimuslimske befolkningsgrupper i 
regionen og en hård linje over for Assad — og dermed 
Rusland — til nu at prioritere etniske snitflader, Syriens 
”nationale integritet” og en blødere linje over for Assad. 
Denne nye linje gør Tyrkiet mere spiselig for Rusland, 
og den gør det muligt for Erdoğan at genvinde den 
magtbase i regionen, strategisk dybde havde kostet 
ham.

Det vil umiddelbart besværliggøre forhandlingerne om 
en flygtningeaftale, at Erdoğans magtbase lige nu 
hviler på en stejl tyrkisk nationalisme, en skarp 
anti-vestlig tone, en kompromisløs kamp mod terror 
og en tættere alliance med Putins Rusland.  

Syrien og tyrkisk tilnærmelse til Rusland
EU er tvunget til at tænke mere end almindeligt 
kreativt. Den tyrkiske økonomi er på pumperne, og de 
hårdt tiltrængte udenlandske investeringer vil helt 
stoppe, hvis den økonomiske og politiske stabilitet, 
som EU stadig repræsenterer i forhold til Tyrkiet, for 
alvor kommer under pres. Erdoğan er sig bevidst, at 
hans nuværende popularitet hurtigt kan smuldre med 
et økonomisk dyk. Det giver EU et oplagt kort på 
hånden. Den vigtige toldunion mellem Tyrkiet og 
Europa fra 1995 står foran en genforhandling. 
Sammen med tegn på at gøre alvor af EU-parlamen-
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tets seneste forslag om at suspendere Tyrkiets 
optagelsesforhandlinger med EU kunne toldunionen 
være aspekt at trække ind i forhandlingerne.

Men den tyrkiske forsoning med Rusland og Tyrkiets 
efterfølgende indtog i det nordlige Syrien kan også 
åbne for nogle måske mindre oplagte muligheder i 
forhold til forhandlingerne om flygtningeaftalen. 
 
Tyrkiet og Rusland gav inden forsoningen i august 
næring til konflikten ved at støtte diametralt modsatte 
grupper i Syrien. Det er der enkelte tegn på, at aftalen 
bløder op på. Der er stadig mange forhindringer i vejen 
for en succesfuld genoptagelse af Genève-fredsfor-
handlingerne, men hvis de store regionale og globale 
aktører i Syrien kan finde en form for fælles fodslag, 
kan det vise sig langsomt at fjerne ikke bare sympto-
merne på flygtningekrisen, men også årsagerne. 

Men mindre end tiltag til fred kommer sikkert til at 
række på kort sigt. Her kan Tyrkiets ønske om en 
humanitær sikkerhedszone i det nordlige Syrien, der 
kan yde beskyttelse til de mange syriske flygtninge, 
være en fornyet overvejelse værd. Aftalen med 
Rusland og den deraf følgende opblødning over for 
Assad gør, at idéen om en sikkerhedszone nu ikke 
længere er dødfødt. IS vil også endeligt blive afskåret 
fra adgang til den tyrkiske grænse. Hvis sikkerheds-
zonen ikke alene ville lette flygtningepresset, men 
også gøre det sværere for IS-medlemmer at rejse 
gennem Tyrkiet mod Europa, ville det vinde lydhørhed 
i store dele af det politiske landskab i Europa. 

Tyrkiets militære succes inde i Syrien har ændret 
billedet af et militær i opløsning efter kupforsøget 15. 
juli. Nu fremstår militæret handlekraftigt og stærkt, og 
det har ført stolthed og selvtillid med sig i Ankara. Den 
regionale isolation synes også at være forsvundet. 
Tyrkiet ser nu sig selv som en mulig mægler mellem 
parter som Rusland, USA, Saudi-Arabien og Iran og vil 
nok være klar til at rykke sig langt i forhandlinger om 
en flygtningeaftale for at vinde europæisk anerkendel-
se for idéen om en sikkerhedszone i det nordlige 
Syrien.

Der er en pris at betale for Europa
Ønsker Europa en aftale og samtidig støtte op om 
både tyrkiske statsborgeres og flygtninges basale 
rettigheder i Tyrkiet, kommer de nævnte muligheder 
dog med en klar pris. 

De foreløbige forhandlingers fokus på Tyrkiets stadigt 
mere omfattende antiterrorlovgivning — herunder 
forslaget om at genindføre dødsstraf — er blevet et 
symbol på en skarpere europæisk ’nok-er-nok- 
indstilling’ til demokratiets og menneskerettigheder-
nes tilstand i Tyrkiet. Hvis EU bliver tvunget til at afstå 
fra kravet om en mere lempelig antiterrorlovgivning i 
Tyrkiet — et af 72 kriterier for den visumliberalisering, 
der så vigtig for Tyrkiet — vil det blive set af mange i 
både Europa og Tyrkiet som et endeligt farvel til 
Europa som et måske sidste anker for menneske-
rettigheder og demokratiske institutioner i Tyrkiet. 
Sker det, vil Tyrkiet drive yderligere væk fra EU og i 
værste fald risikere at blive endnu en konfliktzone i 
Europas nærområde.

Dertil kommer spørgsmålet om, hvorvidt Tyrkiet kan 
betragtes som et sikkert såkaldt tredjeland at sende 
flygtningene retur til. Tyrkiet har en undtagelse i 
Genève-traktaten om flygtninge fra 1951, ifølge hvilken 
Tyrkiet kun er forpligtet til at anerkende folk som 
flygtninge, hvis de kommer fra Europa. Derfor har 
flygtningestrømmen fra Syrien gjort det nødvendigt 
med ny lovgivning. I april 2013 indførte Tyrkiet en 
EU-inspireret lov og på baggrund heraf et regulativ om 
midlertidig beskyttelse i oktober 2014, der sikrer 
midlertidig beskyttelse af syriske flygtninge, og som 
på papiret lever op til internationale konventioner. Men 
spørgsmålet er, om det også gælder de over 85% af 
flygtningene, der opholder sig i Tyrkiet uden for det 
officielle system, og vil Tyrkiet i en netop forlænget 
undtagelsestilstand kunne yde flygtningene den 
nødvendige beskyttelse? Det ser det ikke ud til. Siden 
kupforsøget den 15. juli er der angiveligt ikke udstedt 
nogen papirer til flygtninge, heller ikke de få, der er 
blevet sendt retur fra Grækenland. Flygtningene kan 
komme til at betale en høj pris – igen.


