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Abstract 

 

Bachelor Essay in political science by Aras Lindh and Aldijana Salkic, spring 2009. 

”Turkey and Bosnia & Herzegovina: Big and small aiming for the stars”. 

Supervisor: Sten Berglund. 

 

 

The purpose of this essay is to examine the approach of the EU towards the reform efforts of 

Turkey and Bosnia and Herzegovina in the countries ambitions for EU memberships. The 

question formulation of the essay is whether there is differences in Turkey’s and Bosnia and 

Herzegovina’s qualifications for an EU-membership from an EU perspective. In order to 

better answer the question, we use two part questions. One is about the criterias and 

qualifications that need to be met in order to get a membership. The other one is about the 

approach of the EU towards the two countries concerning EU memberships. Primarily we use 

official EU documents from which we make a qualitative content analysis. As an advanced 

feature, we use a comparative analysis in which the countries are compared in relation to each 

other. The conclusion of our study is that the EU's approach to Turkey's qualification for EU 

membership is more positive than to Bosnia and Herzegovina. We also conclude that other 

circumstances may affect our conclusion, and therefore our findings cannot be considered 

definite. 

 

Keywords: EU, Turkey, Bosnia and Herzegovina, The Copenhagen criteria, democracy, rule 

of law, human rights, protection of minorities, enlargement.



  

Förord 
 

Den här uppsatsen är gemensamt skriven av Aras Lindh och Aldijana Salkić. Författarna bär 

lika ansvar för uppsatsen som helhet. Emellertid har en viss arbetsfördelning varit oundviklig. 

Aras har skrivit kapitel 1 och 4 och Aldijana har skrivit kapitel 3 och 5. Uppdelningen av 

kapitel 4 och 5 har att göra med respektive författares bakgrundskunskaper och intresse för 

länderna som studeras. Kapitel 2, 6 och 7 har gemensamt författats av Aras och Aldijana. Vi 

vill dock påpeka för läsaren att struktur, upplägg och innehåll för uppsatsen som helhet har 

framarbetats av båda författarna.  

 

Vi är också skyldiga vår handledare, Sten Berglund, ett stort tack för det stöd vi har fått. 

 

 

Aras Lindh, Aldijana Salkić 
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1. Inledning  

Sedan idén om ett europeiskt samarbetsprojekt föddes och grunden till dagens EU lades har 

det europeiska samarbetet vuxit från ett kol- och stålsamarbete till ett komplext mellanstatligt 

projekt i politiska och ekonomiska frågor med tydliga överstatliga inslag. Från de 

ursprungliga sex medlemsstaterna har EU vuxit till sig och består idag av 27 länder. 

Utvidgningen har skett successivt i sex omgångar och hittills varit relativt smärtfri. De flesta 

nyanslutna stater har haft relativt mycket gemensamt såväl historiskt som kulturellt, och 

tillhör vad som i folkmun kallas för Västeuropa. Den största och troligtvis mest 

kontroversiella utvidgningen ägde rum år 2004 när tio länder från främst östra och södra 

Europa införlivades i det europeiska samarbetsprojektet. Denna händelse väckte samtidigt nya 

frågor till liv, inte minst om var Europas gränser går och hur stort EU klarar av att bli. Två 

stater med en inte självklar plats i EU, Turkiet samt Bosnien och Hercegovina, står just nu vid 

EU:s tröskel och förhandlar respektive väntar på att få förhandla om ett framtida medlemskap. 

De båda staternas politiska, historiska och kulturella bakgrund i relation till EU är för oss 

intressanta spörsmål vilket leder oss in på nedanstående syfteformulering och frågeställning 

med delfrågor. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka EU:s inställning till Turkiets respektive 

Bosnien och Hercegovinas reformarbete med anledning av staternas ambitioner om ett 

medlemskap i EU. Som ett led i undersökningen kommer vi att studera vilka krav som ställs 

på ett land för medlemskap i EU, främst med utgångspunkt ur de politiska 

Köpenhamnskriterierna. Slutligen ämnar vi studera huruvida det föreligger någon skillnad i 

respektive stats förutsättningar för ett framtida EU-medlemskap genom en komparativ 

undersökning utifrån ett EU-perspektiv. Till hjälp använder vi oss av nedanstående 

frågeställning med delfrågor. 

 

 Finns det några märkbara skillnader med utgångspunkt ur de politiska 

Köpenhamnskriterierna i Turkiets samt Bosnien och Hercegovinas förutsättningar för ett 

medlemskap i EU? 

 

o Vilka villkor och kriterier behöver uppfyllas för att en stat ska kunna bli medlem i EU? 
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o Hur förhåller EU sig till de båda länderna med avseende på ett framtida EU- medlemskap 

utifrån områdena demokrati, rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter och 

minoritetsskydd? 

 

De fyra områden som nämns ovan ingår i de politiska Köpenhamnskriterierna och preciseras i 

avsnitt 1.2.5 samt ligger till grund för utformningen av kapitel 4 och 5.  

 

1.2 Metodiskt tillvägagångssätt  

I nedanstående avsnitt redogör vi för vårt metodiska tillvägagångssätt med avseende på 

upplägg, urval, material, avgränsningar och analysbegrepp. 

 

1.2.1 Upplägg 

Upplägget vi har valt att använda oss av för denna undersökning ser ut enligt följande. I detta 

första kapitel redogör vi för de metoder vi har valt, tillvägagångssätt vi har tillämpat, 

bedömningar vi har gjort och avgränsningar som vi ansett vara nödvändiga. I uppsatsens 

andra kapitel presenteras en fördjupad bakgrundsbild kring utvidgningens historia i EU, med 

ett särskilt underavsnitt om hur man kan se på europeisk integration. I kapitel tre presenteras 

det teoretiska ramverket för att våra analysenheter, Turkiet respektive Bosnien och 

Hercegovina, över huvud taget ska kunna bli aktuella för ett medlemskap. I uppsatsens fjärde 

och femte kapitel redogör vi för den Europeiska kommissionens förhållningssätt till 

respektive stat. Resultatet i kapitel fyra och fem, med utgångspunkt ur kapitel två och tre, 

kommer att analyseras i kapitel sex, varefter en slutdiskussion förs relaterat till 

frågeställningarna och resultatet från analysen. I uppsatsens sjunde och sista kapitel besvarar 

vi våra frågeställningar, drar slutsatser och kommenterar eventuella kvarstående 

forskningsproblem och delger personliga reflektioner. 

 

1.2.2 Urval 

Till analysenheter för denna undersökning har vi valt Turkiet och Bosnien och Hercegovina. 

Anledningarna till det är flera. Vår gemensamma uppfattning är att det föreligger en rad 

intressanta likheter men också skillnader länderna emellan. Förutom att vi i urvalet utgår från 

våra personliga intressen, tycker vi att identitetsfaktorn är intressant i de båda länderna. Den 

historiska faktorn är också intressant. De båda länderna kännetecknas av en tveksam 
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demokratisk historia. Geografin är en annan fråga som gör urvalet motiverat. Bosnien och 

Hercegovina är beläget i Europa medan Turkiet till övervägande del ligger i Asien. Även om 

vi själva inte fäster någon större vikt vid just dessa faktorer så går det inte att utesluta att de 

präglar EU:s förhållningssätt, varför staterna som analysenheter blir intressanta att närma sig.   

 

1.2.3 Material 

I den här undersökningen använder vi till stor del primära källor. När vi studerar EU:s 

förhållningssätt till respektive stat utgår vi uteslutande från EU:s egna rapporter, i huvudsak 

kommissionens årliga framstegsrapporter men också vissa strategidokument för den fortsatta 

utvidgningen. I fråga om refererade EU-beslut använder vi så långt det är möjligt oss utav de 

officiella EU-dokument och mötessammanfattningar som finns i anslutning till de berörda 

mötena där besluten har fattats.  

 

De olika EU-institutionernas officiella webbplatser innehåller annan EU-relaterad 

information, bland annat sammanfattningar över EU:s relation till respektive stat. Dessa källor 

används främst för kapitel två och kapitel tre som i någon mening fungerar som en bakgrund 

inför den fortsatta empiriska framläggningen. Det är viktigt att notera att de beskrivna 

relationerna i denna kontext tar sin utgångspunkt ur ett EU-perspektiv. Det går med andra ord 

inte att utesluta att Turkiet och/eller Bosnien och Hercegovina står för en annan uppfattning 

än den EU står för. Med detta i beaktande har vi valt att hålla oss till EU:s perspektiv eftersom 

att våra frågeställningar har samma utgångspunkt. Där EU-institutionernas officiella 

webbplatser inte varit tillräckliga har vi använt oss av EU-upplysningen, som har till uppgift 

av Sveriges riksdag att bistå svenska medborgare med EU-information, utan egenintresse. 

Därför bedömer vi denna källa vara pålitlig och därmed möjlig att använda i undersökningen. 

 

Vi använder också ett fåtal källor från olika webbplatser på Internet. Dessa är: Hürriyet Daily 

News, BBC samt två turkiska statliga hemsidor, dels för att hänvisa till den turkiska 

konstitutionen, dels för att redogöra för vilka grundprinciperna i Mustafa Kemals ideologi är, 

’Kemalismen’. Dessutom har vi använt oss av OHR:s hemsida för att kartlägga deras 

bakgrund och verksamhet i Bosnien och Hercegovina. Medierna används i begränsad 

utsträckning, enbart för att skildra ett fåtal händelser i kapitel två för att underbygga vad som 

nämns i kapitel fyra och fem med realpolitiska exempel.  
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Den valda litteraturen används främst för uppsatsens andra och tredje kapitel, som syftar till 

att ge en utförlig bakgrundsbeskrivning. Samtlig litteratur är således sekundärt material, men 

tar relativt liten plats i uppsatsen och ligger inte till grund för varken analys, diskussion eller 

slutsatser på samma sätt som de primära källorna, offentliga EU-rapporter, gör. 

 

1.2.4 Avgränsningar 

Denna uppsats omfattas i huvudsak av tre större avgränsningar.  

 

Den första avgränsningen fokuserar på vad i EU:s inställning till de båda staternas 

medlemskapsambitioner vi vill ta fasta på. Med anledning av att varje stat som ansöker om 

medlemskap måste uppfylla de så kallade Köpenhamnskriterierna för att kunna bli fullvärdiga 

medlemmar har vi valt att fokusera på dessa. Köpenhamnskriterierna kan något förenklat 

delas in i tre grupper: de politiska kriterierna, de ekonomiska kriterierna och de administrativa 

kriterierna. Då varje grupp kriterier inbegriper ett stort antal områden, alltför stort för denna 

uppsats omfång, har vi valt att avgränsa oss mot de politiska Köpenhamnskriterierna, som 

statuerar att staten i fråga ska ha stabila institutioner som garanterar demokrati, 

rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter och minoritetsskydd.  

 

Den andra avgränsningen har att göra med vilka av EU:s institutioners inställning till 

respektive stats medlemskapsambitioner vi vill studera. Medlemskapsansökan lämnas alltid in 

till ministerrådet, som i sin tur ger kommissionen i uppdrag att sköta förhandlingarna med 

kandidatlandet samt att kontrollera att det uppfyller de krav som EU ställer för ett 

medlemskap under förhandlingarna.
1
 Med anledning av kommissionens centrala roll för varje 

ansökande stat och efter noggrant övervägande har vi beslutat oss för att uteslutande ta fasta 

på kommissionens kommentarer och slutsatser. 

 

Den tredje avgränsningen gäller vilken tidsram uppsatsen omfattar. Valet föll relativt naturligt 

på intervallet från år 2005 fram till och med idag. Det beror på tre omständigheter. Den första 

är att omfattningen för tidsramen, 2005-2009 är lämplig för uppsatsens omfång. Om vi hade 

valt att utöka intervallet finns risken att vi skulle förlora i djup vad vi vinner i bredd. Den 

andra omständigheten är att Bosnien och Hercegovina av EU gavs statusen ”potentiellt 

                                                
1 EU-upplysningen – Köpenhamnskriterierna för medlemskap i EU, http://www.eu-

upplysningen.se/Medlemskap-och-historik/Om-medlemslanderna/Att-bli-medlem-i-EU/Kopenhamnskriterierna-

for-medlemskap-i-EU (11.5.2009). 
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kandidatland” just år 2005 och den tredje att Turkiet, som varit kandidatland sedan 1999, 

påbörjade medlemskapsförhandlingarna år 2005. Emellertid bör det påpekas att även om 

tidsramen för arbetet sträcker sig mellan 2005-2009 så är de senast publicerade rapporterna 

från kommissionen från november 2008. 

 

Utöver de tre större avgränsningarna har vi också behövt genomföra vissa mindre 

avgränsningar. Inom ramen för de politiska Köpenhamnskriterierna ställs krav på en stat att 

bland annat ha stabila institutioner som garanterar mänskliga rättigheter. I vår definition av 

begreppet ’mänskliga rättigheter’ utgår vi från den Europeiska konventionen för mänskliga 

rättigheter (EKMR). Icke desto mindre täcker EKMR ett brett spektra av områden. Med 

anledning av uppsatsens omfattning har vi därför funnit det nödvändigt att avgränsa oss mot 

ett antal områden av de mänskliga rättigheterna. De områden vi har tagit med i vår 

undersökning är följande: ratificerande av diverse internationella avtal, tortyr och misshandel, 

yttrandefrihet, mötes- och föreningsfrihet samt religionsfrihet. 

 

1.2.5 Analysbegrepp 

Med anledning av att vi huvudsakligen utgår från EU:s förhållningssätt till de båda 

analysenheterna med utgångspunkt ur de politiska Köpenhamnskriterierna är det EU:s 

definition av våra huvudsakliga analysbegrepp vi vill operationalisera. 

 

Demokrati 

Vad gäller begreppet demokrati är det skrivet i EU-fördragets artikel 49 att varje europeisk 

stat som respekterar de värden som avses i artikel 2 får ansöka om medlemskap. I artikel 2 

står följande: 

 
Unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, 

jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för 

personer som tillhör minoriteter. Dessa värden ska vara gemensamma för 

medlemsstaterna i ett samhälle som kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, 

tolerans, rättvisa, solidaritet och principen om jämställdhet mellan kvinnor och män.2 

 

I de politiska Köpenhamnskriterierna står det att staten ska ha ”stabila institutioner som 

garanterar demokrati”.
3
 I kommissionens framstegsrapporter, vilka vi i huvudsak använder 

                                                
2 Europeiska unionens officiella tidning - Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionen 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0013:0045:SV:PDF  (12.5.2009). 
3 Council of Europe – The Copenhagen Criteria, 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/72921.pdf s. 13. (12.5.2009). 
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oss utav i resultatframställningen, granskas ansökarstatens situation och utveckling på 

följande områden: regeringen, parlamentet, konstitutionen och den offentliga förvaltningen. 

Den innebörd värdena tillskrivs är dem grundläggande friheterna som framgår av EKMR, 

detta eftersom det av EU-fördragets artikel 6.3 framgår att de grundläggande fri- och 

rättigheterna ska ingå i EU som allmänt gällande principer. 

 

Rättsstatsprincipen 

I EU-fördragets artikel 6.1 står att EU ska godkänna de friheter och principer som fastställs i 

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. I samma artikel står det att 

principerna ska tolkas i enlighet med de allmänna bestämmelserna i avdelning VII i denna 

stadga. I artikel 52.3 i Europeiska unionens stadga framgår att de rättigheter som 

rättighetsstadgan garanterar motsvarar dem som nämns i EKMR. Relevanta artiklar i EKMR 

är artikel 5 om rätt till frihet och säkerhet, artikel 6 om rätt till en rättvis rättegång och artikel 

7 om ”inget straff utan lag”. Dessutom är artikel 17 om förbud mot inskränkningar av de 

rättigheter som nämns i EKMR betydelsefull att nämna.
4
  

 

Det kan vara värt att nämna att det begrepp som avses är engelskans ’rule of law’. Den 

vanliga svenska översättningen blir ’rättsstatsprincipen’. Emellertid använder EU i en del av 

sina officiella översättningar till svenska termen ’rättssäkerhet’. I vissa EU-dokument 

förekommer dock termen ’rättsstatsprincipen’. Därför väljer vi att konsekvent tillämpa den 

vedertagna svenska översättningen.  

 

Mänskliga rättigheter 

Av EU-fördragets artikel 6.1 framgår, liksom ovan nämnt, att de rättighetsprinciper som 

används ska tolkas i enlighet med avdelning VII i den Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna.
5
 Under denna avdelning står det i artikel 52.3 följande: 

 
I den mån som denna stadga omfattar rättigheter som motsvarar sådana som garanteras 

av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna skall de ha samma innebörd och räckvidd som i konventionen. 

Denna bestämmelse hindrar inte unionsrätten från att tillförsäkra ett mer långtgående 

skydd.6 

                                                
4 Europeiska unionens officiella tidning - Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionen 

(12.5.2009), Utkast till Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, 

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_sv.pdf (12.5.2009). 
5 Europeiska unionens officiella tidning - Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionen 

(12.5.2009). 
6 Utkast till Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (12.5.2009). 
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Det innebär att EKMR utgör en lägstanivå för en definition av de mänskliga rättigheterna. När 

vi studerar de mänskliga rättigheterna som ett område under de politiska 

Köpenhamnskriterierna kommer vi således att utgå från EKMR:s definition på området. 

 

Minoritetsskydd 

Europaparlamentet (EP) antog år 2005 en resolution om ”minoritetsskydd och 

antidiskrimineringspolitik i ett utvidgat EU.” I resolutionen konstateras följande: 

 
”Europaparlamentet betonar det faktum att minoriteters rättigheter utgör en integrerad 

del av de grundläggande mänskliga rättigheterna. Parlamentet anser att man måste göra 
en klar åtskillnad mellan (nationella) minoriteter, invandrare och asylsökande”.7 

 

Utifrån detta kommer vi att utgå ifrån EKMR när vi studerar situationen vad gäller 

minoritetsskydd i våra respektive analysenheter. Vidare påpekar EP att EU:s minoritetspolitik 

är inkonsekvent, trots att skydd av minoriteter ingår i Köpenhamnskriterierna. EP noterar att 

varken FN eller Ramkonventionen för mänskliga rättigheter definierar vem som kan betraktas 

som en minoritetsmedlem i sina rättsinstrument. Därför rekommenderar EP en definition där 

en ”nationell minoritet” avser grupper av personer i en stat som: 

 
 bor på den statens territorium och är medborgare där, 

 har långvariga, fasta och varaktiga band med den staten, 

 uppvisar distinkta etniska, kulturella, religiösa eller språkliga särdrag, 

 trots att de är färre än den övriga befolkningen i den staten eller en region i staten är 

tillräckligt representativa, 

 är angelägna om att tillsammans bevara det som utgör deras gemensamma identitet, 

inbegripet deras kultur, traditioner, religion eller språk.8 

 

Med anledning av ovan konstaterade faktum utgår vi från EKMR när det gäller skydd av 

minoriteters rättigheter eftersom de likställs med de mänskliga rättigheterna. I EU-fördragets 

artikel 6.2 framgår att EU betraktar de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna 

så som de definieras i EMKR.
9
 Utgångspunkten i definitionen över vilka som tillhör en 

minoritetsgrupp hämtar vi från EP:s rekommendationer i dess resolution som anges ovan. Det 

kan dock vara värt att reflektera kring kravet om medborgarskap för att tillskrivas 

minoritetsstatus. Vi utgår från att EP syftar på historiska minoriteter med geografisk och 

                                                
7 Europeiska unionens officiella tidning - Minoritetsskydd och antidiskrimineringspolitik i ett utvidgat EU, 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:124E:0405:0415:SV:PDF (12.5.2009). 
8 Minoritetsskydd och antidiskrimineringspolitik i ett utvidgat EU (12.5.2009). 
9 Europeiska unionens officiella tidning - Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionen 

(12.5.2009). 
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kulturell hemvist i det område de lever i och således inte invandrade grupper som i ett nytt 

land kommit att utgöra en minoritet. 

 

Entitet 

I uppsatsen använder vi oss av begreppet entitet, vilket är ett begrepp som syftar på de 

politiska enheterna Republika Srpska och Federationen Bosnien-Hercegovina. Begreppet 

tillkom specifikt för Bosnien-Hercegovina genom Dayton Peace Agreement (DPA).  

 

1.3 Forskningsteknik  

Den här uppsatsen är en textanalytisk studie. Det innebär att vi kommer att analysera texter i 

den litteratur och de källor som ligger till grund för uppsatsen. Det finns olika sätt att ta sig an 

innehållet i det material vi har. Till övervägande del kommer vår forskningsteknik att vara en 

kvalitativ innehållsanalys. Med andra ord kommer vi inte att använda oss av någon metod 

som vanligen kan känneteckna en kvantitativ forskningsteknik, exempelvis att räkna eller 

mäta förekomsten av något utifrån fastställda kriterier. Istället är vår utgångspunkt 

ideografisk, det vill säga att varje fenomen som vi studerar, tolkar, betraktar eller på annat sätt 

belyser är bundet till sina kontextbundna förutsättningar.
10

 Att exempelvis studera 

förekomsten av ett särskilt ord, förslagsvis ’reform’, skulle inom ramen för denna uppsats 

vara relativt intetsägande. En viss aktör kan ju argumentera såväl för som emot reformer 

beroende på vilket område det rör sig om och vilka förutsättningar som råder. Istället kommer 

den mer eller mindre explicita kärnan i innehållet kvalitativt att analyseras. 

 

En kvalitativ innehållsanalys är förstås behäftad med vissa faror. Inte minst riskerar vår 

förförståelse för ämnet att leda till subjektiva tolkningar, något som i längden skulle kunna 

påverka uppsatsens reliabilitet. Vad gäller problematiken kring den subjektiva tolkningen är 

det också viktigt att påminna sig om svårigheterna med att rekonstruera en textförfattares 

ursprungliga budskap. Följaktligen blir det också svårt att förmedla budskapet vidare. Inom 

ramen för denna uppsats använder vi oss dock till stor del av primärkällor, dvs., rapporter och 

olika officiella dokument. Det medför i sin tur att uppsatsens validitet stärks. Där vi ser någon 

mening i att citera originaltexter kommer vi att göra det. Vi tror nämligen att det finns ett 

mervärde i att läsaren själv får ta del av ibland diffusa textstycken som behöver tolkas. 

                                                
10 Teorell, Svensson, 2007, s. 11. 
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Eftersom primärkällorna tar så mycket plats tror vi också att effekten av vår förförståelse för 

ämnet reduceras i möjligaste mån. 

 

Uppsatsens analysteknik är i huvudsak av beskrivande karaktär och till viss del förklarande. 

Ofta betraktas rena beskrivningar som en lägre stående vetenskaplig verksamhet till förmån 

för den förklarande verksamheten. Precis som Teorell och Svensson anser vi att ett 

oreflekterat upphöjande av förklaringen kan leda till ett undervärderande av den beskrivande 

uppgiften. Evert Vedung illustrerar vikten av att tillskriva den beskrivande verksamheten ett 

egenvärde, vilket också stärker vår uppfattning i frågan: 

 

En beskrivning är vetenskapligt sett inte enbart ett enkelt och torrt referat av 

programtexter, artiklar och tal. Den innebär att en eller flera synpunkter har varit 
vägledande för det urval som forskaren med nödvändighet måste göra. Den intressanta 

skiljelinjen går här inte mellan sanna och falska beskrivningar utan mellan mer eller 

mindre fruktbara beskrivningar. Och denna fruktbarhet måste givetvis bedömas utifrån 

det eller de perspektiv forskaren valt att ställa i fokus:11 

 

Resultatet av undersökningen kommer varken att kunna generaliseras eller omsättas i andra 

situationer. Detta beror på de kontextbundna förutsättningar frågeställningarna och därmed 

resultatet omfattas av. Dessutom går inte tendenser att urskilja med enbart två analysenheter 

(Turkiet samt Bosnien och Hercegovina). Om analysenheterna varit fler till antalet hade det i 

större utsträckning varit möjligt att peka på tendentiösa drag. Med de avgränsningar som 

anges ovan kan dock graden av kritiserbarhet för uppsatsen komma att bli hög och kanske 

borde avgränsningen göras annorlunda. I exempelvis Turkiets fall talas det ibland i media om 

den så kallade ”djupa staten”, det vill säga dolda, underliggande maktstrukturer i Turkiet med 

politiskt inflytande över flera offentliga institutioner. Dessa är dock svåra att inbegripa i en 

vetenskaplig studie som denna. Med hänsyn tagen till uppsatsens omfång och ovan nämnda 

faktum finner vi dock den avgränsning som gjorts mest lämplig för att nå såväl bredd som 

djup i den empiriska framläggningen.  

 

För att ge uppsatsen en fördjupande karaktär kommer vi som ett andra led av uppsatsens 

utformning att använda oss av en komparativ metod i syfte att kunna jämföra våra 

analysenheter och därmed besvara de ställda forskningsfrågorna på ett tillfredsställande sätt. 

Den komparativa metod som vi har valt att använda oss utav är en så kallad fokuserad studie. 

Fokuserade studier kan i sin tur delas in i två former av studier. Den form som vi har valt 

                                                
11 Teorell, Svensson, 2007, s. 23. 
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heter most similar systems design.
12

 Denna form används vid jämförelser av länder med 

relativt liknande bakgrund. Formen bygger på logiken om att skillnader förklaras med 

skillnader. Vi kommer därför att, givet en skillnad i ett fenomen (beroende faktor) i våra 

analysenheter, rada upp relevanta oberoende faktorer och där identifiera skillnader för att 

kunna förklara skillnaden i den beroende faktorn, allt annat lika. Detta tillvägagångssätt 

bygger på en metod av John Stuart Mill som kallas för method of difference.
13

 

 

I denna komparativa undersökning ställs vi inför flera avgörande val. Dessa är grundläggande 

för utformningen av undersökningsdesignen och ligger till grund för bedömningen av den. 

Valen som vi ställs inför kan sammanfattas i fem kriterier: begreppsvaliditet, komparativ 

validitet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet. En mer utförlig diskussion kring de 

fem kriterierna återfinns i kapitel 6.2, strax före den komparativa analysens genomförande. 

 

1.4 Disposition 

I kapitel 2 presenteras en fördjupad bakgrundsbild, dels över utvidgningens historia och vad 

europeisk integration kan innebära, dels över Turkiets respektive Bosnien och Hercegovinas 

relation till den Europeiska unionen. I kapitel 3 beskrivs den teoretiska utgångspunkten för ett 

EU-medlemskap. Dels beskriver vi hur anslutningsprocessen som sådan fungerar, dels vilka 

Köpenhamnskriterierna är och vad de innebär. I kapitel 4 och kapitel 5 redogör vi för den 

Europeiska kommissionens förhållningssätt och slutsatser till respektive stats framsteg inom 

de områden som faller inom ramen för de politiska Köpenhamnskriterierna. I kapitel 6 

analyserar vi våra resultat varefter vi diskuterar dem. I kapitel 7 presenterar vi våra slutsatser 

utifrån den genomförda undersökningen med utgångspunkt ur våra forskningsfrågor. Kapitlet 

avslutas med våra reflektioner kring ämnet som sådant och undersökningen i sig.

                                                
12 Landman, 2007, s. 70-71. 
13 Denk, 2002, s. 56. 



  

15 

 

2. Bakgrund 

I följande bakgrundskapitel redogör vi först för utvidgningen av EU genom historien. Därefter 

beskriver vi vad horisontell respektive vertikal integration av EU innebär, detta för att ge en 

inblick i vilka inriktningar av EU-samarbete det finns. Denna uppdelnings existens menar vi 

är viktig att känna till för att förstå olika aktörers inställningar, inte minst EU:s egen, till 

framtida utvidgningar av EU. Sedan följer två mer specifika avsnitt om Turkiets respektive 

Bosnien och Hercegovinas relationer till EU. 

 

2.1 Utvidgning genom historien 

I och med kol- och stålunionens upprättande år 1951 lades grunden till dagens EU med 

Frankrike, Belgien, Luxemburg, Nederländerna, Italien och Västtyskland som de första 

medlemmarna. År 1957 skrev länderna på Romfördraget vilket innebar starten för den 

Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG). Efter det har samarbetsprojektet utvecklats och 

blivit mer ekonomiskt och politiskt inriktat. Dagens EU har utvidgats i flera omgångar. Den 

första ägde rum år 1973 då Danmark, Storbritannien och Irland upptogs som medlemmar. 

1981 var det Greklands tur och fem år senare, 1986, erhöll Spanien och Portugal 

medlemskap.
14

 Den fjärde utvidgningen ägde rum år 1995 då tre EFTA-medlemmar, 

Österrike, Sverige och Finland, införlivades i unionen. År 2004 ägde den hittills största 

utvidgningen rum. Tio länder från östra och södra Europa: Polen, Ungern, Tjeckien, 

Slovakien, Slovenien, Estland, Lettland, Litauen, Cypern och Malta blev medlemmar av 

unionen.
15

 Den senaste utvidgningen skedde år 2007 då Bulgarien och Rumänien också 

anslöts till unionen, vilket innebär att det nuvarande medlemsantalet uppgår till 27.
16

 

 

Utvidgningen har emellertid inte alltid varit oproblematisk. Storbritannien fick avslag på sin 

ansökan två gånger innan landet upptogs som fullvärdiga medlemmar 1973. Eftersom varje 

medlemsland har vetorätt i utvidgningsfrågor kunde Frankrikes dåvarande president Charles 

De Gaulle hindra den brittiska medlemskapsansökan.
17

 Han ansåg att Storbritannien inte 

hörde hemma i det europeiska samarbetet eftersom att det var ett örike som inte tillhörde det 

                                                
14 Sweeney, 2005, s. 198-201. 
15 Sweeney, 2005, s. 198-200. 
16 Europeiska kommissionen - Länder på väg mot ett medlemskap, 

http://ec.europa.eu/enlargement/the-policy/countries-on-the-road-to-membership/index_sv.htm (21.4.2009). 
17 EU-upplysningen – Vägen till medlemskapet, http://www.eu-upplysningen.se/Medlemskap-och-

historik/Sveriges-medlemskap/Vagen-till-medlemskapet (14.5.2009). 
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kontinentala Europa. Även Storbritanniens bristande intresse för den gemensamma 

marknaden såg de Gaulle som ett annat problem.
18

 

 

Flera stater har lämnat in formella ansökningar om ett fullständigt EU-medlemskap. EU 

tilldelar dessa stater olika status beroende på hur situationen i respektive land ser ut i 

förhållande till EU:s krav om medlemskap (se kapitel 3). I dag har Turkiet, Kroatien och Före 

detta jugoslaviska republiken av Makedonien formellt status som kandidatland. Ytterligare ett 

antal länder har av EU tilldelats statusen ’potentiella kandidatländer’. Dessa är Bosnien och 

Hercegovina, Albanien och Serbien. Dessutom har Kosovo enligt FN:s säkerhetsråds 

resolution 1244 samma status.
19

 

 

2.2 Horisontell respektive vertikal integration inom EU 

En viktig aspekt kring utvidgningen av EU handlar om integration. Frågan delas normalt sett 

in i två inriktningar: horisontell respektive vertikal integration. Hur EU:s inre struktur ser ut är 

avgörande för hur ett nytt medlemsland blir mottaget. Till viss del kan frågan om integration 

inom EU förklara olika medlemsländers inställning till ytterligare utvidgningar. 

 

En horisontell integration kan löpa parallellt med ett mellanstatligt samarbete.  

Mellanstatligheten karaktäriseras av en samordnad politik medlemsländerna emellan men att 

varje land kan reservera sig mot ett beslut och att delar av makten finns kvar hos de nationella 

institutionerna. Horisontell integration inom EU syftar främst till att utöka antalet 

medlemsländer för att bredda samarbetet.
20

 Förespråkare för horisontell integration menar att 

nationalstaterna bevaras och dess suveränitet garanteras i och med detta synsätt. Därför är 

dessa mer positiva till en utvidgning av EU.
21

 

 

Den vertikala integrationen går i riktning mot ett överstatligt samarbete. Istället för att 

fokusera på att bredda samarbetet fokuserar förespråkarna av vertikal integration främst på att 

fördjupa det befintliga samarbetet. Det innebär att makten kan komma att centraliseras och 

utövas via gemensamma institutioner där unionen framstår som en alltmer statsliknande 

                                                
18 BBC - 1967: De Gaulle says ’non’ to Britain, 

http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/november/27/newsid_4187000/4187714.stm (14.5.2009). 
19 Europeiska kommissionen – Utvidgningen, http://ec.europa.eu/enlargement/index_sv.htm (14.5.2009). 
20 Berglund, m.fl., 2009, s. 96-102. 
21 Dewatripont, m.fl., 1995, s. 49. 
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apparat, där de enskilda medlemsländernas suveränitet kan inskränkas.
22

 Förespråkare menar 

att vertikal integration resulterar i ett politiskt enat Europa som kan möta yttre utmaningar, 

garantera fred och stabilitet i Europa och vara en ledande global aktör.
23

 

 

Det finns en viss skepsis gentemot EU och vilken riktning unionen bör ta hos dess invånare. 

Enligt en undersökning från Eurobarometern är en tredjedel av medborgarna positiva till att 

länderna på Balkan och Turkiet ska införlivas i unionen. Mest positiva till horisontell 

integration av nya länder är de nya medlemsstaterna. Flera av de ursprungliga 

medlemsstaterna intar en mer motsträvig hållning.
24

 

 

Ibland diskuteras vad Europa innebär, var dess gränser går och vad som kännetecknar en 

europeisk stat. Berglund m.fl. anser att de europeiska samhällena har närmat sig varandra. Ett 

fenomen som lyfts fram är den så kallade Europeiseringen (’Europeanization’). Författarna 

menar att ett europeiskt samhälle kännetecknas delvis av gemensamma normer, värden och 

identitet, men även av staternas olika begränsningar.
25

 På den europeiska kontinenten finns 

det klyftor, men inte lika tydligt idag. Berglund m.fl. menar att de före detta kommunistiska 

staterna i Östeuropa inte uppfattas vara lika utvecklade i fråga om demokrati som Västeuropa 

gör. Författarna menar dock att Östeuropeiska stater näst intill har samma utvecklingstakt som 

Västeuropa idag.
26

 Ett exempel hämtat ur verkligheten är den franske presidenten Nicholas 

Sarkozys kommentar under en presskonferens där han håller med Tysklands förbundskansler 

Angela Merkel i fråga om ett turkiskt EU-medlemskap. 

 

When Angela Merkel says Europe must have borders, she is right – because a Europe 
without borders would be a Europe without a will, without identity, without values.27 

 

Inställningen till en fortsatt utvidgning med länderna på Balkan och Turkiet är blandad hos 

EU:s medborgare och medlemsstater. Till skillnad från Turkiet är länderna på västra Balkan 

inte geografiskt belägna utanför vad som vanligen betraktas som Europa. Uppskattningsvis 95 

% av Turkiets yta ligger i Asien. Det skulle också få till följd att EU gränsar till länder som 

Iran, Syrien och Irak, en faktor som tros inverka på resultatet i Eurobarometern som nämndes 

                                                
22 Berglund, m.fl., 2009, s. 96-102. 
23 Dewatripont, m.fl., 1995, s. 49. 
24 Berglund, m.fl., 2009, s. 79. 
25 Berglund, m.fl., 2009, s. 68. 
26 Berglund, m.fl., 2006, s. 32. 
27 Hurriyet Daily News - German, French leaders emphasize opposition to Turkey joining EU, 

http://www.hurriyet.com.tr/english/world/11621541.asp?gid=244 (17.5.2009). 
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i stycket ovan.
28

 En annan faktor som lyfts fram som en förklaring till den skepsis som finns 

och som kan förklara resultatet i Eurobarometern är Turkiets och Bosnien och Hercegovinas 

muslimska identitet, även om båda länderna uttalat är sekulära.
29

 

 

2.3 Turkiet och EU 

Grunden till det vi idag känner som republiken Turkiet lades 1923 efter sultanernas och det 

Osmanska rikets fall. Till makten kom Mustafa Kemal, senare känd som ”Atatürk” 

(ungefärligt översatt: ’turkarnas landsfader’). Med Atatürk i spetsen startades ett omfattande 

moderniseringsprojekt av Turkiet, vars yta till 5 % är beläget i Europa (för karta, se karta 

1.0).
30

 Förebilder av olika slag hämtades från Europa, det arabiska alfabetet byttes ut mot det 

latinska, religiösa symboler i offentliga rum förbjöds och landet sekulariserades. Atatürks 

ambition var att knyta kontakt med Europa.
31

 Hans idéer, som han samordnade i sex principer, 

har ett inte obetydligt inflytande på dagens turkiska konstitution. De sex principerna är 

följande: republikanism, statism, nationalism, sekularism, populism och reformism.
32

 

 

Som ett led i Turkiets ambition att närma sig Europa blev landet medlem i Europarådet 1949, 

samma år som det grundades. Tre år senare blev landet medlem i försvarsalliansen Nato. En 

process som däremot inte har gått lika snabbt är den turkiska strävan efter ett EU-

medlemskap. 1959 ansökte Turkiet om associerat medlemskap av den Europeiska 

Ekonomiska Gemenskapen, EEG. Fyra år senare, 1963, undertecknades det så kallade 

”Ankaraavtalet”, ett associeringsavtal som syftade till att upprätta en tullunion med EEG och 

vidrörde även ett eventuellt framtida medlemskap.
33

 Undertecknandet togs emot i Turkiet som 

ett tecken på att landet inte bara har godkänts för att integreras i det europeiska samhället, 

utan även att ett fullt medlemskap inte är en omöjlighet.
34

 Processen som sådan har tagit tid. 

Den har bland annat haft att göra med Turkiets invasion av Cypern 1974 och den turkiska 

militärkuppen i september 1980, något som skapade en inrikespolitisk turbulens i ungefär två 

                                                
28 Berglund, m.fl., 2009, s. 87. 
29 Berglund, m.fl., 2006, s. 59-103. 
30 Berglund, m.fl., 2009, s. 67. 
31 Dunér, 2006, s. 2-3. 
32 Turkish armed forces – Atatürks principles, http://www.tsk.tr/eng/Anitkabir/ilkelereng.html (15.5.2009). 
33 European Commission - EU-Turkey Relations, http://ec.europa.eu/enlargement/candidate-

countries/turkey/eu_turkey_relations_en.htm (2.5.2009). 
34 Arikan, 2006, s. 1. 
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år.
35

 Dessa faktorer har påverkat relationen mellan Turkiet och EU:s föregångare. En ansökan 

om ett fullt medlemskap i EEG gjordes inte förrän 1987 och tullunionen fullbordades 1995.
36

 

 

1999 erhöll Turkiet för första gången kandidatstatus för ett eventuellt framtida EU-

medlemskap, detta sedan Europeiska rådet under ett toppmöte i Helsingfors beslutat att 

Turkiet befinner sig på samma nivå som andra länder som erhållit kandidatstatus. I oktober 

2004 föreslog EU-kommissionen att Turkiet skulle få inleda medlemskapsförhandlingar och i 

december samma år fattade det Europeiska rådet beslut om att så ska ske, detta sedan 

toppmötet fastslagit att Turkiet uppfyller de politiska Köpenhamnskriterierna i ”tillräckligt 

hög grad”.
37

 Rådet beslöt också att landet inte kan bli medlem före 2014, främst av 

ekonomiska skäl då den innevarande budgetperioden löper ut.
38

 

 

Den tredje oktober 2005 påbörjades medlemskapsförhandlingarna och har alltjämt pågått 

sedan dess. Varje land som förhandlar om medlemskap måste godta EU:s regelverk och EU-

kommissionen bevakar att så sker. Regelverket delas upp i totalt 35 kapitel. Till varje kapitel 

fastställs mätbara kriterier och förhandlingarna kan inte avslutas förrän samtliga 35 

förhandlats och avslutats.
39

 I Turkiets fall har förhandlingar kring 10 kapitel inletts av vilka ett 

har avslutats, se bilaga 1.0. En fördjupad beskrivning av den allmänna processen återfinns i 

kapitel 3. 

 

Ett turkiskt EU-medlemskap är ofta föremål för diskussion runtom i Europa och världen. Två 

ledande stater inom EU, Tyskland och Frankrike, har intagit en tydlig skeptisk inställning till 

Turkiets vara i den Europeiska unionen. Istället föreslår de båda länderna ett partnerskap 

mellan Turkiet och EU. Turkiet å sin sida anser att den fransk-tyska inställningen indikerar att 

EU inte lever upp till unionens egna mål och krav. USA:s president, Barack Obama, uttalade 

under ett besök i Turkiet sitt starka stöd för ett turkiskt EU-inträde.
40

 

 

                                                
35 European Commission - EU-Turkey Relations, http://ec.europa.eu/enlargement/candidate-

countries/turkey/eu_turkey_relations_en.htm (2.5.2009). 
36 Ibid. 
37 Council of Europe - Presidency Conclusions, December 2004, 

http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/83201.pdf (12.5.2009). 
38 EU-upplysningen - Kandidatlandet Turkiet, http://eu-upplysningen.se/Medlemskap-och-historik/Om-

medlemslanderna/Att-bli-medlem-i-EU/Kandidatlandet-Turkiet/ (4.5.2009). 
39 EU:s webbportal - Anslutningsförhandlingar, 

http://europa.eu/scadplus/glossary/accession_negotiations_sv.htm (4.5.2009). 
40 Hurriyet Daily News – German, French leaders emphasize opposition to Turkey joining EU, 

http://www.hurriyet.com.tr/english/world/11621541.asp?gid=244 (15.5.2009). 
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Den turkiska konstitutionen reviderades 1982 efter militärens övertagande av den politiska 

makten två år tidigare.
41

 I kapitel 4.1 nämns att den nuvarande turkiska regeringen år 2008 

presenterade en ambition om att reformera konstitutionen som ett led i reformprocessen för ett 

EU-medlemskap, men att inget förslag dittills presenterats. I maj 2009 presenterades dock ett 

förslag om en reviderad konstitution. I förslaget nämns att ett ombudsmannaämbete ska 

inrättas samt att politiska partier ska kunna bli representerade i parlamentet, även om ett parti 

inte klarar partispärren som ligger på 10 %. Förslaget bygger på idén om att partiet erhåller ett 

mandat för varje procent av det totala rösteantalet det får. I förslaget nämns också att enskilda 

medborgare ska ges rätt att överklaga domstolsbeslut till den turkiska konstitutionsdomstolen 

istället för att vända sig till Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter.
42

 I domstolens 

rapport från 2008 fälldes Turkiet 257 gånger för att ha brutit mot minst en av artiklarna i 

EKMR.
43

 

 

2.4 Bosnien och Hercegovina och EU 

Innan omvärlden kunde få grepp om konflikterna i det forna Jugoslavien hade de kulminerat i 

ett inbördeskrig i Bosnien och Hercegovina efter dess självständighetsförklaring. USA stod i 

spetsen av förhandlingarna och tillsammans med EU, Nato och FN kunde tragedin i Bosnien 

och Hercegovina få ett slut. Dessa förhandlingar resulterade i The General Framework 

Agreement of Peace in Bosnia and Herzegovina (GFAP) och Dayton Peace Agreement 

(DPA). DPA diskuterades fram av alla inblandade parter i kriget i Bosnien och Hercegovina, 

inklusive grannländerna Kroatien och Serbien. Samtalen leddes av USA i Dayton, Ohio, i 

november 1995. Avtalet i sin helhet undertecknades slutligen den 14 december i Paris. 

Förhandlingarna och samtalen har förts i enlighet med internationell rätt, men eftersom 

parterna var oeniga under en lång tid fick de inblandade ”skräddarsy” avtalet utefter 

situationer som uppstod. Enligt parterna var internationell rätt varken fullständig eller 

tillräcklig att förhålla sig till för att komma fram till en hållbar kompromisslösning.
44

 

 

                                                
41 The Constitution of the Republic of Turkey, http://www.byegm.gov.tr/mevzuat/anayasa/anayasa-ing.htm 

(15.5.2009). 
42 Hurriyet Daily News – Turkish PM to review AKP’s constitutional amendment package, 

http://www.hurriyet.com.tr/english/domestic/11574036.asp?scr=1, (15.5.2009). 
43 Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter – Violence by Article and Country, 

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/5D511C09-CF91-47D2-BA2F-

8EEBBB38CCD1/0/Tableau_de_violations_2008_ENG.pdf (14.5.2009). 
44 Van Dervort, 1998. 
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Huvudpunkterna i DPA är att Bosnien och Hercegovina ska förbli en självständig stat med 

uppdelning av territoriet, som ska utgöra två entiteter med klara gränsdragningar inom landet 

och med relativt stor självbestämmanderätt: Republika Srpska (RS) och Federationen Bosnien 

och Hercegovina (FBiH).
45

 DPA utformade även den konstitution som skulle skapa fred och 

stabilisera situationen i landet. Denna konstitution skapade förvisso nya riktlinjer för landets 

framtid men samtidigt försvårar de ett eventuellt medlemskap i den Europeiska Unionen. Det 

finns en konstitution för Bosnien och Hercegovina som helhet. Sedan har de båda entiteterna, 

RS och FBiH, varsin konstitution. Dessutom har distriktet Brčko en egen konstitution.  

Bosnien och Hercegovina har ett två-kammarparlament på statlig nivå samt ett parlament i var 

och ett av entiteterna, RS och FBiH, i distriktet Brčko och i kantonerna i FBiH. 

Parlamentsförsamlingen (Parliamentary Assembly) på statlig nivå består av The House of 

Representatives och House of Peoples.
46

 

 

För implementeringen av DPA:s beslut skapades Office of the High Representative (OHR), 

som är huvudansvarig för etablering av fungerande institutioner, samarbete mellan civila 

hjälporganisationer och staten.
47

 OHR har status som en diplomatisk organisation i Bosnien 

och Hercegovina för att upprätta stabilitet och fred i landet. Till sin hjälp har OHR en 

organisation som går under namnet The Peace Implementation Council (PIC) och består av 55 

länder och organisationer som finansierar och styr implementeringsprocessen.
48

 PIC gynnar 

fredsprocessen på olika sätt, bland annat ekonomiskt men också genom att bidra med trupper 

till SFOR, eller direkt involvera sig i projekt och program i Bosnien och Hercegovina. PIC har 

samlats några gånger på ministernivå genom åren för att rapportera framstegen i 

fredsprocessen och diskutera kommande mål och projekt.  OHR drog sig tillbaka den 30 juni 

2008 och överlämnade allt fortsatt arbete åt landet självt men även åt EU, som ska övervaka 

verksamheten. Efter att OHR har flyttat ut ska EU ta över och därmed öka sitt inflytande i 

Bosnien och Hercegovina. Detta sker genom att EU Special Representative (EUSR) öppnar 

ett kontor i Bosnien och Hercegovina och tar över det mesta av OHR:s verksamhet, och den 

nuvarande höge representanten för EUSR heter Valentin Inzko.
49

 

 

                                                
45 Van Dervort, 1998. 
46 Bosnia and Herzegovina 2008 Progress Report, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/press_corner/key-

documents/reports_nov_2008/bosnia_herzegovina_progress_report_en.pdf, s. 8 (14.5.2009). 
47 Office of the High Representative and EU Special Representative - General Information, 

http://www.ohr.int/ohr-info/gen-info/#1 (15.4.2009). 
48 Ibid. 
49 Office of the High Representative and EU Special Representative - General Information, 

http://www.ohr.int/ohr-info/gen-info/#1 (15.4.2009). 
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EUSR:s verksamhet utgörs av fortsatt implementering av DPA, men även av att genomföra 

stabiliserings- och associationsavtalet (SAA), som är en följd av strävan mot ett eventuellt 

medlemskap i EU för Bosnien och Hercegovina. EUSR är utnämnd att hjälpa Bosnien och 

Hercegovina att utvecklas till en fredlig och stabil multietnisk stat, vilken samarbetar med 

sina grannar och är på väg mot ett medlemskap i EU. EUSR rapporterar direkt till Europeiska 

Unionens Råd genom Javier Solana, som är generalsekreterare för Europeiska Unionens Råd 

och även representant för the Common Foreign and Security Policy.
50

 

 

Som nämndes ovan har Bosnien och Hercegovina i dagsläget status som potentiellt 

kandidatland för ett medlemskap i den Europeiska unionen. Bosnien och Hercegovina ingår 

den så kallade stabiliserings- och associationsprocessen (SAP) och i juni 2008 undertecknades 

stabiliserings- och associationsavtalet (SAA).
51

 Partnerskapet mellan EU och Bosnien och 

Hercegovina har pågått sedan 2005, då de första förhandlingarna inom SAP ingicks.
52

 SAP är 

ett ramverk som har utformats av EU för länderna på västra Balkan. Detta partnerskap mellan 

EU och västra Balkan medför fred, stabilitet, frihet, säkerhet och rättvisa, välstånd och 

livskvalitet och detta ska bana vägen för ett medlemskap i den Europeiska unionen.
53

 

 

Hela Balkan har varit en utmaning för EU. Bara splittringen av Balkanländerna i sig skapade 

delade åsikter inom Europa om vilken lösning som är lämpligast. Genom denna händelse 

visade EU svaghet i att hantera krissituationer på sin ’egen bakgård’, och detta ledde i sin tur 

att trovärdigheten för EU försvagades. Efter misstagen på Balkan var Bryssel beslutsamt att 

inte låta något sådant hända igen och därför spelar EU en stor roll i att stabilisera regionen 

efter kriget.
54

 Det var vid det europeiska rådets möte i Santa Maria de Feira år 2000 som EU 

lovade att samtliga länder på västra Balkan, (Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo 

(enligt säkerhetsrådets resolution 1244), Montenegro och Serbien) skulle kunna få 

medlemskap i den Europeiska unionen.
55

 

 

                                                
50 European Union Special Representative in Bosnia and Herzegovina - EUSR Introduction, 

http://www.eusrbih.eu/gen-info/?cid=1012,1,1 (15.4.2009). 
51 European Commission - Bosnia and Herzegovina – Relations with the EU, 
http://ec.europa.eu/enlargement/potential-candidate-

countries/bosnia_and_herzegovina/eu_bosnia_and_herzegovina_relations_en.htm (13.5.2009). 
52 Ibid. 
53 Europeiska kommissionen – Villkor för anslutningen, http://ec.europa.eu/enlargement/the-policy/conditions-

for-enlargement/index_sv.htm (16.4.2009). 
54 Berglund, m.fl., 2009, s. 86. 
55 EU-upplysningen - Potentiella kandidatländer på västra Balkan, http://www.eu-

upplysningen.se/Medlemskap-och-historik/Om-medlemslanderna/Att-bli-medlem-i-EU/Potentiella-

kandidatlander-pa-Vastra-Balkan (23.4.2009). 
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3. EU – teoretisk utgångspunkt 

I följande kapitel redogör vi för den teoretiska utgångspunkten vid EU-utvidgning. Dels 

beskrivs hur anslutningsprocessen som sådan går till, dels beskrivs Köpenhamnskriterierna, 

det vill säga krav som en stat behöver uppfylla för att bli aktuell för ett medlemskap. 

 

3.1 Anslutningsprocessen 

I den konsoliderade versionen av fördraget om Europeiska unionen 09.05.2008 återfinns 

artikel 49 och artikel 2 som utgör villkoren för medlemskap i EU, vilka lyder: 

 
Artikel 49 

Varje europeisk stat som respekterar de värden som avses i artikel 2 och som 

förbinder sig att främja dem får ansöka om att bli medlem av unionen. 56 
 

Artikel 2 

Unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, 

jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive 

rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Dessa värden ska vara 

gemensamma för medlemsstaterna i ett samhälle som kännetecknas av mångfald, 

icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och principen om jämställdhet 

mellan kvinnor och män.57 
 

Alla europeiska länder
58

 som respekterar dessa värden får ansöka om medlemskap i den 

Europeiska unionen. Villkoren för att ansöka om medlemskap har bestämts allt mer noggrant 

under unionens utveckling. Detta för att underlätta integrationsprocessen av de nya 

medlemmarna men också för de institutioner som ansvarar för verksamheten i unionen. När 

ett land vill ansöka om medlemskap i EU skickas ansökan till Europeiska rådet. 

Kommissionen gör ett formellt uttalande om det ansökande landets förmåga att uppfylla 

villkoren för medlemskap varefter rådet beslutar om ansökan ska tas emot. Europeiska rådet 

utgår från Artikel 49 i Fördraget om Europeiska unionen när beslut i frågan fattas.
59

 

Europeiska rådet måste även få ett godkännande av Europaparlamentet, som måste fatta beslut 

med absolut majoritet. Kandidatlandet inbjuds till anslutningsförhandlingar av Europeiska 

rådet tillsammans med samtliga medlemsländer, men innan dessa kan inledas måste vissa krav 

och kriterier uppfyllas. Dessa riktlinjer bestäms av EU men anpassas även till varje enskilt 

                                                
56 Europeiska unionens officiella tidning - Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionen, 

09.05.2008 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0013:0045:SV:PDF 

(21.4.2009). 
57 Ibid. 
58 EU saknar en entydig definition över vad som kan betraktas som ett ”europeiskt land”. 
59 Europeiska unionens officiella tidning - Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionen, 

09.05.2008 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0013:0045:SV:PDF 

(21.4.2009). 
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kandidatland.
60

 Förhandlingarna mellan kandidatlandet och EU:s medlemsländer bedrivs på 

minister- och ambassadörsnivå och gäller främst villkor så som Köpenhamnskriterierna för att 

få bli medlem i EU, men även att utforma en tidsplan för kandidatlandet. EU vill ha garantier 

för att det berörda landet ska kunna uppnå de mål som förhandlas fram och hastigheten på 

denna process beror på varje lands förmåga att anpassa sig till EU:s lagstiftning och de krav 

som utvidgningsprocessen innebär. EU:s regelverk, som även kallas för acquis 

communautaire, går inte att förhandlas fram utan dessa 35 kapitel gås igenom med 

kandidatlandet. Sedan får landet ändra i den egna lagstiftningen för att den ska 

överensstämma med EU:s regelverk. Om detta inte uppfylls av landet i fråga så finns ingen 

chans till medlemskap i den Europeiska unionen.
61

 

 

Kommissionen och kandidatlandet går igenom vart och ett av dessa kapitel och syftet med 

denna granskning är att få en bild över hur väl landet är förberett för förhandlingar om ett 

visst kapitel, eller huruvida det är bättre att kräva att vissa villkor (benchmarks) ska uppfyllas 

först. Om kandidatlandet i fråga är förberett enligt EU:s tjänstemän, formuleras avslutande 

riktmärken och kommissionen utfärdar en rekommendation om att förhandlingar kan 

påbörjas.
62

 Kandidatlandet lägger fram sin förhandlingsståndpunkt och Europeiska rådet antar 

för EU:s räkning en gemensam ståndpunkt som medger inledande av förhandlingar. Om 

kandidatlandet antar denna gemensamma ståndpunkt kan förhandlingarna för det framhållna 

kapitlet avslutas, och så här avslutas alla kapitel tills allting beslutas i slutet av 

förhandlingsprocessen.
63

 

 

Kommissionen håller Europeiska rådet och Europaparlamentet underrättade om hur 

förhandlingarna fortgår och hur kandidatlandets framsteg ser ut med hjälp av årliga 

strategidokument och årliga framstegsrapporter för varje enskilt kandidatland, detta sker även 

för de potentiella kandidatländerna. Denna övervakning pågår fram till slutet av 

förhandlingsprocessen och själva anslutningens realitet. När förhandlingarna om alla kapitel i 

regelverket har slutförts på ett för båda sidor tillfredsställande sätt, införlivas resultatet av 

förhandlingarna i ett utkast till anslutningsfördrag. Om detta godkänns av kommissionen, 

Europeiska rådet och Europaparlamentet, undertecknas och ratificeras fördraget av det 

                                                
60 Sweeney, 2005, s. 203. 
61 Europeiska kommissionen - Utvidgningsprocessen, http://ec.europa.eu/enlargement/the-policy/process-of-

enlargement/mandate-and-framework_sv.htm (22.4.2009). 
62 Europeiska kommissionen - Granskning och övervakning, http://ec.europa.eu/enlargement/the-policy/process-

of-enlargement/screening-and-monitoring_sv.htm (22.4.2009). 
63 Ibid. 
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berörda kandidatlandet och samtliga medlemsstater. När anslutningsfördraget har godkänts 

blir det berörda landet ett anslutande land, och efter att ratificeringsprocessen har slutförts 

träder anslutningsfördraget i kraft på den dag som bestäms för detta, och det anslutande landet 

blir medlem i EU.
64

 

 

Vid varje utvidgning påverkas beslutsförfarandet i olika EU-institutioner. Tydligt blir detta 

för Europaparlamentet. Så snart EU fått en ny medlem görs mandatfördelningen i 

Europaparlamentet om, där mandaten fördelas räknat efter respektive medlemslands 

befolkningsstorlek.
65

 

 

3.2 Köpenhamnskriterierna 

Köpenhamnskriterierna antogs vid ett EU-toppmöte i Köpenhamn 1993. Dessa kriterier är de 

grundläggande kraven ett europeiskt land måste uppfylla för att kunna erhålla medlemskap i 

den Europeiska unionen. Dessa kriterier är: 

 

 Stabila institutioner som garanterar demokrati, rättstatsprincipen, mänskliga rättigheter 

samt respekt för och skydd av minoriteter. 

(de politiska kriterierna) 

 En fungerande marknadsekonomi med förmåga att hantera konkurrenstrycket och 

marknadskrafterna inom unionen. 

(de ekonomiska kriterierna) 

 Förmåga att ta på sig de skyldigheter som följer av medlemskapet inklusive en anslutning 

till målen med den politiska, ekonomiska och monetära unionen. 

(de administrativa kriterierna) 66 

 

Som nämndes ovan i kapitel 3.1 får alla europeiska länder som respekterar värdena i artikel 2 

och artikel 49 ansöka om medlemskap. De ekonomiska och administrativa kriterierna kan 

uppfyllas under förhandlingarnas gång, medan de politiska kriterierna måste vara uppfyllt för 

att kandidatlandet ska få börja förhandla om medlemskap i den Europeiska unionen.
67

 Vid 

toppmötet i Köpenhamn beslutade Europeiska rådet även att det ska föras en utformad dialog 

                                                
64 Europeiska kommissionen - Anslutningsfördrag, http://ec.europa.eu/enlargement/the-policy/process-of-

enlargement/closure-and-accession_sv.htm (22.4.2009). 
65 EU:s webbportal – Utvidgning och grannskapspolitik, http://europa.eu/abc/12lessons/lesson_4/index_sv.htm 

(14.5.2009). 
66 Council of Europe – The Copenhagen Criteria, 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/72921.pdf (22.4.2009). 
67 EU-upplysningen – Köpenhamnskriterierna, http://www.eu-upplysningen.se/Medlemskap-och-historik/Om-

medlemslanderna/Att-bli-medlem-i-EU/Kopenhamnskriterierna-for-medlemskap-i-EU (22.4.2009). 
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mellan regeringar och administrationer i både medlemsländer och kandidatländer för att 

hjälpa till med det praktiska arbetet med att uppfylla Köpenhamnskriterierna.
68

 

 

De politiska kriterierna för medlemskap innebär att det berörda landet måste ansluta sig till 

Europarådets konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna, protokollet för 

medborgarnas möjligheter att ta ett fall till Europeiska domstolen och Europarådets 

ramkonvention för skyddet av nationella minoriteter. Landet i fråga ska även ha produktiva 

och fungerande myndigheter. Dessa myndigheter måste omfattas av och verka för ett 

praktiskt fungerande skydd av yttrandefriheten, mötes- och föreningsfriheten, en oberoende 

press samt religionsfriheten.
69

 

 

När det gäller de ekonomiska kriterierna ska det berörda landet ha en fungerande 

marknadsekonomi. Detta innebär bland annat att det råder prisstabilitet, jämvikt mellan utbud 

och efterfrågan och att hinder för marknadstillträde har tagits bort. Det krävs också ett 

verkande rättssystem som garanterar äganderätt och avtal, att statsfinanserna är stabila och att 

det råder ömsesidig förståelse kring den ekonomiska politiken i landet. För att klara trycket 

från konkurrensen på EU:s inre marknad ska kandidatlandet ha en tillräcklig nivå av 

ekonomisk konkurrenskraft, inklusive makroekonomisk stabilitet, utbyggda 

kommunikationer, forskning och utveckling, begränsat statsunderstöd samt en viss andel 

småföretag i ekonomin. Ibland räknas kravet att kandidatlandet ska klara trycket från 

konkurrensen på den inre marknaden som ett separat kriterium vid sidan av de allmänna 

kriterierna om en fungerande marknadsekonomi.
70

 

 

De administrativa kriterierna handlar om att ta på sig de skyldigheter som följer av 

medlemskapet. Administrationen i kandidatlandet bör reformeras så att rättssystemet 

moderniseras och att domare och andra jurister utbildas efter EU:s lagstiftning. Landet ska 

dels arbeta för att implementera fördragens allmänna mål, dels för att anta och tillämpa EU:s 

gemensamma lagstiftning och regelverk, vilka nämndes ovan. Vid medlemskap bör landet i 

fråga även ansluta sig till euron, och om detta inte är möjligt för tillfället ska landet delta i 

                                                
68 Europeiska kommissionen - Villkor för anslutning, http://ec.europa.eu/enlargement/the-policy/conditions-for-

enlargement/index_sv.htm (16.4.2009). 
69 Ibid. 
70 EU-upplysningen – Köpenhamnskriterierna,  

http://www.eu-upplysningen.se/Medlemskap-och-historik/Om-medlemslanderna/Att-bli-medlem-i-

EU/Kopenhamnskriterierna-for-medlemskap-i-EU (22.4.2009). 
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EMU som medlemsland med undantag. Landets undantag från valutaunionen upphävs när 

ministerrådet bedömer att landet uppfyller konvergenskriterierna om bland annat stabila 

priser, sunda offentliga finanser, stabil växelkurs och låga räntor.
71

 

 

Efter mötet i Köpenhamn har arbetet kring utvidgningen utvecklats ytterligare vid andra 

toppmöten. Vid ett sådant toppmöte i Madrid 1995 förtydligades att kandidatländerna även 

måste ha förmåga att tillämpa EU:s regler och tillvägagångssätt. För att anslutningen ska bli 

så effektiv som möjligt krävs att kandidatlandet även skapar nödvändiga villkor för sin 

integration genom att anpassa de administrativa strukturerna. För att verksamheten och 

integrationen ska underlättas för både kandidatlandet och EU är det viktigt att EU:s regelverk 

och fördrag införlivas med den nationella lagstiftningen, men det är ännu viktigare att de 

tillämpas och förverkligas effektivt via de administrativa och rättsliga strukturerna.
72

 

 

Det krävs ett ömsesidigt förtroende för att arbetet med utvidgningen ska underlättas men även 

snabbas på. EU måste å sin sida arbeta för att utveckla sin verksamhet vad gäller integrationen 

av de nya medlemmarna, dess institutioner skall ha tydliga ansvarsområden samt att 

beslutsprocessen måste effektiviseras. Den gemensamma politiken på alla områden måste 

utformas och genomföras i samma takt som EU blir större, och EU måste ha förmåga att 

fortsätta finansiera sin politik på ett hållbart sätt.
73

 I juli 1997 presenterade kommissionen sin 

rapport, kallad Agenda 2000, som innehöll en analys av vad utvidgningen innebär för EU i 

framtiden och de finansiella åtgärder som krävs. Agenda 2000 har sedan utgjort grunden för 

medlemskapsförhandlingarna och de rapporter som kommissionen publicerar varje år om 

kandidatländernas framsteg på vägen mot medlemskap.
74

 

 

Vid toppmötet i Köpenhamn 1993 hade flera av de länder som nyligen återvunnit sin 

självständighet i Central- och Östeuropa redan ingått så kallade Europaavtal med EU. Dessa 

avtal var ett sätt att förbereda de berörda länderna för ett framtida medlemskap i den 

Europeiska unionen. Europaavtalen innehöll en gradvis öppning av marknaderna mellan de 

associerade länderna och EU, en politisk dialog och ett samarbete för att närma 

                                                
71 EU-upplysningen – Köpenhamnskriterierna,  

http://www.eu-upplysningen.se/Medlemskap-och-historik/Om-medlemslanderna/Att-bli-medlem-i-

EU/Kopenhamnskriterierna-for-medlemskap-i-EU (22.4.2009). 
72 Ibid. 
73 Europeiska kommissionen – Utvidgningen, http://ec.europa.eu/enlargement/the-policy/conditions-for-

enlargement/index_sv.htm (16.4.2009). 
74 Sweeney, 2005, s. 202-206. 
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kandidatländernas lagstiftning till den som finns inom EU. Länderna i Central- och Östeuropa 

fick även finansiellt stöd från EU för att underlätta omställningen och verksamheten i riktning 

mot ett medlemskap i EU.
75

 

 

                                                
75 EU-upplysningen - Köpenhamnskriterierna, http://www.eu-upplysningen.se/Medlemskap-och-historik/Om-

medlemslanderna/Att-bli-medlem-i-EU/Kopenhamnskriterierna-for-medlemskap-i-EU (22.4.2009). 
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4. Turkiet och de politiska Köpenhamnskriterierna 

Följande kapitel skrivs med utgångspunkt ur de politiska Köpenhamnskriterierna. De politiska 

Köpenhamnskriterierna reglerar att kandidatlandet har stabila institutioner som garanterar 

demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen och minoritetsskydd. I följande 

underkapitel beskrivs kommissionens noteringar, konstateranden och slutsatser i huvudsak 

utifrån dess årliga framstegsrapporter, men också dess årliga utvidgningsstrategier. 

 

4.1 Demokrati 

Kommissionen delar upp begreppet demokrati i ett antal områden i sina årliga 

framstegsrapporter. De områden som bevakas är parlamentet, regeringen, den offentliga 

förvaltningen och konstitutionen. 

 

I parlamentsvalet år 2002 klarade två partier partispärren på 10 %. Efter parlamentsvalet i 

Turkiet år 2007 klarade tre partier av gränsen för representation i parlamentet. Demokratiska 

Samhällspartiet (DTP) ställde aldrig upp i valet som ett parti utan lät sina medlemmar 

kandidera som oberoende kandidater i syfte att komma runt partispärren. Med 20 medlemmar 

invalda återskapades DTP inne i parlamentet, vilket gör att totalt fyra partier finns 

representerade i parlamentet idag.
76

 Det anser kommissionen vara positivt och menar att 

Turkiets politiska mångfald avspeglas bättre än tidigare.
77

 Nivån på partispärren, som är den 

högsta i Europa, är en faktor som kommissionen konstaterar är oförändrad såväl år 2005
78

 

som 2006.
79

 I januari år 2007 hanterade Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter 

frågan. Den slog fast att partispärren inte strider mot rättigheten till fria och rättvisa val, men 

att en sänkning är önskvärd för att uppnå optimal representation.
80
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Frågan om inrättandet av ett ombudsmannaämbete belyses i kommissionens 

framstegsrapporter. År 2005 noterade kommissionen ingen utveckling i den riktningen.
81

 År 

2006 antogs dock en lag om etablerandet av ett ombudsmannasystem. Kommissionen skriver 

att denna fråga är prioriterad i anslutningsförhandlingarna och därför ett viktigt steg framåt 

eftersom systemet ger de turkiska medborgarna ett institutionellt verktyg för övervakning av 

den offentliga förvaltningen.
82

 

 

Sedan valet år 2002 har Rättvise- och Utvecklingspartiet (AKP) innehaft regeringsmakten. 

Partiet har vid flera tillfällen upprepat sitt åtagande vad gäller politiska reformer som ett led i 

anslutningsprocessen för ett fullt medlemskap.
83

 I juni år 2006 presenterade regeringen ett 

reformpaket som syftade till förändringar på flera områden relaterade till de politiska 

Köpenhamnskriterierna. Parlamentet antog flera av lagarna i paketet. Kommissionen noterar 

att samtliga lagar dock inte hann bli antagna inom ramen för täckningsperioden av 

framstegsrapporten.
84

 Efter valet år 2007, då AKP stärkte sina positioner i det turkiska 

parlamentet, presenterades en ambition om att fortsätta reformarbetet i samband med 

förhandlingarna med EU. I regeringsprogrammet efter valsegern skriver AKP att partiets 

ambition är att reformera den turkiska konstitutionen i syfte att anpassa landet i enlighet med 

internationell standard.
85

 År 2008 tillsatte regeringen ett utskott bestående av forskare som 

fick till uppgift att revidera konstitutionen som antogs år 1982. Kommissionen noterar dock i 

framstegsrapporten från samma år att regeringen inte har presenterat något enhetligt och 

genomgripande politiskt reformprogram.
86

 

 

Sammantaget skriver kommissionen att betydande ytterligare ansträngningar är nödvändiga 

inom de flesta områden som har anknytning till de politiska kriterierna, också vad gäller en 

reform av konstitutionen.
87
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4.2 Rättsstatsprincipen 

Under avsnittet om rättsstatsprincipen fäster kommissionen i samtliga framstegsrapporter från 

år 2005 och framåt särskild vikt vid de väpnade styrkornas inflytande i det politiska livet i 

Turkiet. Kommissionen rapporterar att företrädare för den turkiska militären gör offentliga 

uttalanden i politiska frågor som bland annat rör Irak, Cypern, den kurdiska frågan, landets 

relationer med EU samt frågan om statens sekulära karaktär.
88

 

 

Vid ett tillfälle i april år 2007 lade militären sig direkt i politiken. I samband med 

presidentvalet uttryckte militären sin oro över försvagandet av statens sekulära karaktär i ett 

meddelande på sin hemsida. Regeringens milt islamistiska presidentkandidat, Abdullah Gül, 

fick inte de två tredjedelars majoritet i parlamentet som krävdes för att bli vald. I kombination 

med militärens uttalande bidrog detta till en konstitutionell kris i Turkiet och det planerade 

parlamentsvalet till hösten år 2007 fick tidigareläggas, skriver kommissionen.
89

 I det valet 

stärkte regeringspartiet sina positioner i parlamentet, vilket kommissionen betraktar som ett 

tecken på att den demokratiska processen har övertaget gentemot militärens försök att utöva 

inflytande i olika politiska skeenden.
90

 

 

Principen om rättsväsendets oberoende är inskrivet i den turkiska konstitutionen. Detta 

oberoende undergrävs dock av andra konstitutionella bestämmelser, menar kommissionen. 

Domare och åklagare är knutna till det turkiska justitieministeriet inom ramen för dess 

administrativa arbetsuppgifter. Justitieministern är medlem av Högsta Rådet för domare och 

åklagare och är med vid utnämning av domare och åklagare. Rättsväsendets inspektörer, som 

ansvarar för att granska samtliga domares och åklagares arbete, är anställda av 

justitieministeriet istället för Domarnas Högsta Råd, skriver kommissionen.
91

 

 

Kommissionen anser att Turkiet bör säkerställa rättsväsendets oberoende, inte minst när det 

gäller utnämning av domare och åklagare. Under år 2005 betonade kommissionen denna 

faktor ytterligare, det med anledning av att omkring 4000 domare och åklagare rekryterades. 

Justitieministeriets inflytande över rekryteringsprocessen skulle kunna underminera 

rättsväsendets oberoende, menar kommissionen.
92

 Detta är en fråga som kommissionen 
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upprepar varje år inom tidsramen för denna undersökning. År 2008 konstaterar kommissionen 

att företrädare av rättsväsendet har gjort offentliga politiska uttalanden, att sammansättningen 

i Högsta Rådet för domare och åklagare inte har förändrats samt att rättsväsendets inspektörer 

fortfarande arbetar under justitiedepartementet. Detta är frågor som kommissionen menar är 

bekymmersamma och kan ge anledning att ifrågasätta rättsväsendets oberoende och 

opartiskhet.
93

 

 

Frågan om korruption är ett annat område som kommissionen behandlar. Varje år mellan 

2005 och 2008 anser kommissionen att Turkiet har gjort begränsade framsteg i 

korruptionsbekämpningen och konstaterar att korruptionen fortfarande är utbredd.
94

 År 2006 

skrev kommissionen i sin utvidgningsstrategi att de korruptionsbekämpande myndigheterna 

måste stärkas samtidigt som de politiska insatserna mot korruptionen är svaga.
95

 År 2007 

konstaterade kommissionen att Turkiet inte hade antagit någon övergripande strategi, 

handlingsplan eller samordningsmekanism för kampen mot korruption.
96

 År 2008 upprepade 

kommissionen detta och tillade att Turkiet behöver uppvisa resultat när det gäller utredningar, 

åtal och fällande domar i korruptionsfall.
97

 

 

4.3 Mänskliga rättigheter 

Kommissionen utgår i sin rapportering om Turkiets framsteg på området mänskliga rättigheter 

ifrån Europakonventionen för mänskliga rättigheter. De områden som vi kommer att studera 

och som tas upp i framstegsrapporterna är internationella avtal på området, tortyr och 

misshandel, yttrandefrihet, mötes- och föreningsfrihet och religionsfrihet. 

 

Kommissionen noterar att Turkiet har gjort vissa framsteg vad gäller ratifikation av vissa 

internationella avtal. År 2005 konstaterade kommissionen att Turkiet har ratificerat dels den 

europeiska överenskommelsen om personer som deltar i rättegång inför den europeiska 

domstolen för de mänskliga rättigheterna, dels tilläggsprotokoll nummer 13 till EKMR om 
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avskaffande av dödsstraffet, oavsett omständigheter.
98

 År 2006 ratificerades den reviderade 

Europeiska sociala stadgan, dock med reservation för fyra artiklar, däribland rätten till fri 

organisering.
99

 Året därpå ratificerades tilläggsprotokoll nummer 14 till EKMR. År 2008 

konstaterar kommissionen att det fortfarande finns för anslutningsförhandlingarna relevanta 

avtal som inte har ratificerats. Förutom det frivilliga protokollet till FN:s konvention mot 

tortyr väntar ytterligare tre tilläggsprotokoll (nummer 4, 7 och 12) till EKMR på att 

ratificeras. Ytterligare relevanta internationella avtal nämns under sektionen om 

minoritetsskydd, avsnitt 4.4. De avtal som nämns där är i större utsträckning relaterade till 

frågor om minoritetsrättigheter och -skydd än de mänskliga rättigheterna.
100

 

 

Antalet rapporterade fall av tortyr och misshandel minskar konsekvent från år 2005 och 

framåt, skriver kommissionen, men betonar att det fortfarande förekommer flera fall av tortyr 

och misshandel, inte sällan före häktning, där de ansvariga ofta omfattas av straffrihet. 

Kommissionen uppmanar Turkiet dessutom att undersöka påståenden om kränkningar av de 

mänskliga rättigheterna som begåtts av säkerhetsstyrkor mer ingående.
101

 

 

På området yttrandefrihet skriver kommissionen att ett stort antal enskilda personer döms i 

Turkiet för att fredligt ha yttrat åsikter. Fram till år 2007 ökade dessutom åtalen mot 

journalister, intellektuella och människorättsaktivister för att ha yttrat åsikter på ett fredligt 

sätt.
102

 År 2008 skedde vissa framsteg. Artikel 301 i den turkiska strafflagen, vilken tidigare 

inskränkte yttrandefriheten enligt kommissionen, reviderades delvis. Kommissionen betonar 

dock vikten av att ”alla kvarvarande juridiska begränsningar måste hävas i syfte att sörja för 

att yttrandefriheten respekteras fullt ut, såväl i lag som i praktiken, i enlighet med EKMR och 

rättspraxis från Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter”.
103

 

 

Vad gäller mötes- och föreningsfriheten i Turkiet konstaterar kommissionen att det inkommer 

uppgifter om oproportionellt övervåld i samband med demonstrationer. Vidare är det svårt att 

grunda föreningar som främjar en specifik kulturell identitet, skriver kommissionen år 2006, 
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men betonar att begränsningarna har mildrats efter att flera tidigare antagna reformer har 

genomförts i bredare utsträckning.
104

 År 2008 har vissa framsteg gjorts, men de brister i 

mötes- och föreningsfriheten som nämns ovan är fortfarande påtagliga, menar kommissionen, 

och anser att de rättsliga bestämmelserna för organisationer, särskilt partier, i Turkiet måste 

överensstämma med rättspraxis från EKMR.
105

 

 

På området religionsfrihet konstaterar kommissionen att religiösa minoriteters saknade 

rättskapacitet brådskande måste åtgärdas genom att en rättslig ram som överensstämmer med 

europeiska normer antas. Från år 2005 och framåt upprepar kommissionen sin oro över de 

religiösa minoriteternas ställning och religionsfriheten överlag i Turkiet. Utan rättslig status 

kan minoriteterna utsättas för svårigheter i fråga om bland annat egendomsrätt. År 2008 

antogs ”lagen om stiftelser” som har löst flera av de egendomsrelaterade problem som rör 

religiösa grupper i Turkiet.
 106

 Det finns även andra faktorer som kommissionen menar kan ge 

upphov till diskriminering av icke-erkända religiösa minoriteter. Ett exempel på en sådan 

faktor är det tidigare kravet om angivelse av religiös tillhörighet på de nationella ID-korten. 

Denna obligatoriska angivelse avskaffades i april år 2006, men i och med att möjligheten att 

ange sin religiösa tillhörighet finns kvar menar kommissionen att personer som ger ett blankt 

svar fortfarande kan utsättas för diskriminering.
107

 Kommissionen slår år 2008 fast att 

”Turkiet måste göra ytterligare ansträngningar för att inrätta rättsliga ramar som garanterar att 

religionsfriheten respekteras fullt ut i praktiken”.
108

 

 

4.4 Minoritetsskydd 

I kommissionens framstegsrapport från år 2005 fastslås att Turkiets inställning till 

minoritetsrättigheter inte har förändrats sedan föregående år. Samma slutsats når 

kommissionen varje år fram till den senast publicerade framstegsrapporten från år 2008. 

Enligt turkiska myndigheter består Turkiets minoriteter av de folkgrupper som omnämns i 

Lausannefördraget från 1923: judar, armenier och greker. Kommissionen menar att det också 
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finns andra folkgrupper i Turkiet som enligt internationella och europeiska vedertagna 

definitioner skulle kunna definieras som minoritetsgrupper.
109

 

 

Turkiet har undertecknat FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. 

Däremot har landet reserverat sig mot avsnittet om minoritetsrättigheter, något flera EU-stater 

menar är oförenligt med konventionens huvudsakliga syfte. Detta, tillsammans med Turkiets 

reservation mot FN-konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter på 

området utbildning, menar kommissionen, innebär anledning till oro. Kommissionen påpekar 

detta faktum genomgående i framstegsrapporterna mellan år 2005 och 2008. Av rapporterna 

framgår även att Turkiet varken har undertecknat Europarådets ramkonvention för skydd av 

nationella minoriteter eller den Europeiska stadgan för regionala och minoritetsspråk.
110

 

 

Till EKMR tillkom i april år 2005 tilläggsprotokoll nummer 12 om allmänt förbud mot 

diskriminering från offentliga myndigheters sida. Kommissionen fäster särskild vikt vid att 

Turkiet inte har ratificerat detta tilläggsprotokoll och menar att minoriteter i Turkiet inte 

sällan utsätts för en de facto-diskriminering och därmed möter svårigheter att uppnå olika 

offentliga positioner i landet.
111

 

 

I artikel 42 i den turkiska konstitutionen anges de grundläggande värdena för den turkiska 

skolans utformning. I artikeln går följande att läsa: 

 

(…) No language other than Turkish shall be taught as a mother tongue to Turkish 

citizens at any institutions of training or education. Foreign languages to be taught in 

institutions of training and education and the rules to be followed by schools conducting 

training and education in a foreign language shall be determined by law. The provisions 

of international treaties are reserved.112 

 

Europeiska Kommissionen mot Rasism och Intolerans (ECRI), en institution under 

Europarådet, uppmuntrade Turkiet i en rapport från februari år 2005 att revidera artikel 42. 

EU-kommissionen refererar till ECRI-rapporten i samtliga framstegsrapporter från år 2005 

och framåt och framhåller att barn med annat modersmål än turkiska inte har möjlighet till 

undervisning på sitt modersmål i det offentliga skolsystemet.
113

 Däremot finns möjlighet för 
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privat undervisning. Vad gäller kurdiskspråkig undervisning är dock den möjligheten 

obefintlig, detta sedan de fem kvarvarande privatägda skolorna fick stängas ned i augusti år 

2005. Kommissionen noterar flera anledningar till detta. Förutom bristande finansiering anger 

kommissionen tillsättningen av lärare och restriktioner i läroplanen som två viktiga orsaker 

bakom nedstängningarna.
114

 Någon närmare förklaring anges dock inte. 

 

I framstegsrapporten från år 2007 infogades ett stycke som inte fanns med från de två 

föregående årens rapporter. Samma stycke återfinns också i framstegsrapporten från år 2008. 

Där framhålls att inga åtgärder har vidtagits för att garantera tillgång till offentliga tjänster för 

människor utan kunskaper i turkiska.
115

 I samma kontext, men detta genomgående i samtliga 

framstegsrapporter från år 2005 och framåt, konstaterar kommissionen att andra språk än 

turkiska är förbjudna i det ”politiska livet”. Två exempel lyfts fram. Båda gäller pro-kurdiska 

partier, Demokratiska Samhällspartiet (DTP) och Rättighets- och Frihetspartiet (HAK-PAR), 

emot vilka förundersökningar genomförs efter misstanke om att de skulle ha använt kurdiska i 

politiska sammanhang och därmed brutit mot artikel 81 i lagen för politiska partier i Turkiet. 

 

Kommissionen skriver i framstegsrapporten år 2005 att trots en ökad tolerans för användning 

av andra språk än turkiska är de kulturella rättigheterna begränsade.
116

 År 2006 skriver 

kommissionen att Turkiet sammantaget gjort små framsteg dels vad gäller att säkerställa 

kulturell mångfald, dels vad gäller att främja respekten för och skyddet av minoriteter i 

enlighet med internationell standard.
117

 I framstegsrapporterna från år 2007 och 2008 står 

samma mening kvar, så när som på två ord. I dessa skriver kommissionen att Turkiet 

sammantaget inte gjort några framsteg vare sig vad gäller att säkerställa kulturell mångfald, 

eller vad gäller att främja respekten för och skyddet av minoriteter i enlighet med europeisk 

standard.
118
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5. Bosnien och Hercegovina och de politiska 

Köpenhamnskriterierna 

Följande kapitel skrivs med utgångspunkt ur de politiska Köpenhamnskriterierna. De politiska 

Köpenhamnskriterierna reglerar att kandidatlandet har stabila institutioner som garanterar 

demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen och minoritetsskydd. I följande 

underkapitel beskrivs kommissionens noteringar, konstateranden och slutsatser i huvudsak 

utifrån dess årliga framstegsrapporter, men också dess årliga utvidgningsstrategier. 

 

5.1 Demokrati 

Kommissionen delar upp begreppet demokrati i ett antal områden i sina årliga 

framstegsrapporter. De områden som bevakas är parlamentet, regeringen, den offentliga 

förvaltningen och konstitutionen. 

 

Bosnien och Hercegovina har en konstitution på statlig nivå, en för respektive entitet, RS och 

FBiH, samt en för distriktet Brčko. Dessa fyra konstitutioner är alla baserade på etnisk 

skiljaktighet och nämner ”tre konstituerade folkgrupper”, bosnienkroater, bosnienserber och 

bosniaker (muslimer), vilka utgör hinder för Bosnien och Hercegovinas framsteg mot 

förhandlingar med EU, påpekar kommissionen. Konstitutionerna är komplext utformade och 

det leder till att de oftast motverkar varandra på de olika maktnivåerna i landet, detta skriver 

kommissionen i alla sina framstegsrapporter för åren 2005-2008. Alla förslag till 

konstitutionsreformer har motverkats genom åren, främst från entiteten RS:s sida, vilket gör 

att framstegen gentemot förhandlingarna med EU försvåras, menar kommissionen. I april år 

2006 avslogs ett antal förslag, som främst utformades av ledare från olika politiska partier, till 

konstitutionsreformer av Bosnien och Hercegovinas parlament (Parliamentary Assembly). 

Kommissionen menar på att detta försvårar framstegen ytterligare för Bosnien och 

Hercegovina i att få medlemskap i EU.
119

 

 

Komplexiteten i konstitutionernas utformning har kommit av att alla lagar och riktlinjer för 

det politiska systemet är baserade på etniska grunder. I konstitutionen hänvisas all makt till de 

”konstituerade folkgrupperna”, bosnienkroater, bosnienserber och bosniaker, vilket inte är i 
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enlighet med tilläggsprotokoll nummer 12 i EKMR.
120

 I Bosnien och Hercegovinas fall finns 

inte enbart tre folkgrupper utan även andra minoriteter, som till exempel romer och judar, 

men dessa har inte möjlighet att nå några av maktpositionerna i samhället, vilket bekräftas av 

konstitutionerna.  (Detta tas upp mer ingående i kapitel 5.4) Kommissionen menar i sina 

framstegsrapporter att DPA:s formulering av konstitutionen fungerade som ett avslut på kriget 

i Bosnien och Hercegovina men att den inte är lämplig, i dess nuvarande form, i förhållande 

till ett medlemskap i den Europeiska unionen. Därför, menar kommissionen, är omfattande 

reformer nödvändiga för att Bosnien och Hercegovina ska kunna ha stabila och välfungerande 

institutioner som garanterar demokrati.
121

 Bosnien och Hercegovinas konstitution är ett annex 

i DPA och redogör för att Bosnien och Hercegovina är ”en demokratisk stat som lever upp till 

rättsstatsprincipen samt fria och demokratiska val och är en starkt decentraliserad stat”.
122

 

Interna motsättningar mellan entiteterna RS och FBiH men också emellan entiteterna och 

staten försvårar all EU- integration och partnerskap, och inga större förändringar har skett 

under åren 2005-2008, menar kommissionen.
123

 

 

Kommissionen belyser att nationalismen fortfarande är mycket utbredd i landet och speciellt i 

de två entiteterna RS och FBiH, vilket har att göra med konstitutionernas utformning. Vidare 

hävdar Kommissionen att nationalismen hämmar beslutsfattandet på de olika nivåerna i 

samhället, just på grund av att makthavarna ser till egna intressen och röstar enbart enligt 

etniska linjer. Kommissionen uttrycker oro över situationen och farhågor för att den lätt kan 

förvärras om inte några åtgärder vidtas. Den nationalistiska propaganda som genomsyrade 

kriget har inte slutat att påverka befolkningens medvetande, påvisar framstegsrapporterna 

mellan år 2005-2008.
124

 Ett aktuellt och omdebatterat hinder för Bosnien och Hercegovinas 

framsteg mot en demokratisk och stabil stat är Kosovos självständighetsförklaring. 

Makthavarna i RS utfärdade en resolution som avfärdar Kosovos självständighetsförklaring 

och framhåller samtidigt att de kommer att hålla en folkomröstning om entitetens 
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självständighet om EU:s och FN:s medlemsstater erkänner Kosovos självständighet. Denna 

resolution förkastades av det internationella samfundet.
125

 

 

Parlamentsförsamlingen (Parliamentary Assembly) på statlig nivå är i hög grad intresserad av 

ett eventuellt medlemskap i EU och eftersträvar därför att effektivisera reformerna och arbetet 

gentemot medlemskapet. I oktober år 2006 hölls parlamentsval i Bosnien och Hercegovina. 

Detta val var det första sedan DPA som finansierades enbart av landet självt och det höll 

internationell standard när det gäller demokratiska val. Däremot har parlamentets arbete och 

effektivitet hämmats på senare år, menar kommissionen, detta på grund av etniska 

motsättningar och nationalismens förankring i ledamöternas val att rösta enligt etniska 

gränser. Ordförandeskapet i parlamentet roterar på åtta månaders basis och detta hindrar 

arbetets effektivitet och ambition om snabbare beslutsfattning. Kommissionen menar att det 

politiska klimatet har infekterats av etniska motsättningar på alla nivåer i samhället och att 

Bosnien och Hercegovinas stabilitet hotas av detta. Vidare skriver kommissionen att denna 

onda cirkel som politiken har hamnat i ska brytas med hjälp av reformer på alla nivåer i 

samhället syftande till att minska de överdrivna etniska kraven över hela landet. 

Kommissionen tar fasta på att parlamentet bör rationalisera sitt arbete i hopp om att 

förhandlingar om ett medlemskap ska kunna närma sig.
126

 

 

Kommissionen framför sin oro över Bosnien och Hercegovinas vägran att anta 

konstitutionsreformer i april år 2006 och menar på att regeringen fortsätter att ha tre 

presidenter som roterar på åtta månaders basis, även detta går emot tilläggsprotokoll nummer 

12 i EKMR (se ovan). Detta måste tas i beaktande snarast möjligt om Bosnien och 

Hercegovina skall nå fler framsteg gentemot förhandlingar med EU, menar kommissionen. 

Arbetet i regeringen fortsätter att förbättras, men till följd av interna etniska motsättningar 

hindras arbetets effektivitet, skriver kommissionen. Statens makthavare samarbetar inte med 

entiteternas makthavare vilket försvårar kommunikationen dem emellan. Detta gör att 

Bosnien och Hercegovina inte kan ha en enad agenda i till exempel internationella 

sammanhang. Kommissionen menar vidare att resursfördelningen på de olika nivåerna inte är 

optimal och att detta skapar ytterligare hinder på vägen.
127
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Vad gäller den offentliga förvaltningen menar kommissionen att Bosnien och Hercegovina 

ännu befinner sig i en tidig fas av reformarbetet, trots diverse projekt och resursbidrag. Även 

denna del av politiken hindras av den komplexa utformningen av konstitutionerna och en 

revision av dessa är nödvändig om Bosnien och Hercegovina skall få effektiva, professionella 

och stabila institutioner i den offentliga förvaltningen på alla maktnivåer. 

 

Bosnien och Hercegovina har antagit en lag om ett ombudsmannaämbete, skriver 

kommissionen. Denna lagstiftning är fortfarande i implementeringsfasen och landet har 

fortfarande inte valt några ombudsmän, vilket tyder på passivitet, skriver kommissionen. En 

parlamentskommitté har valts för att genomföra processen om att etablera ett statligt 

ombudsmannaämbete. Kommissionen menar att fortsatta förseningar av etableringen kommer 

att försvaga ombudsmannens trovärdighet.
128

 

 

5.2 Rättsstatsprincipen 

Det juridiska systemet i Bosnien och Hercegovina reflekterar de interna strukturerna i landet. 

Domstolar finns på statlig nivå, på entitetsnivå i RS och FBiH samt även i distriktet Brčko. 

Kommissionen menar att olika lagstiftningspraxis tillämpas på de olika nivåerna och att de 

inte är likställiga och detta skapar ännu ett hinder för det demokratiska samhälle som håller på 

att utvecklas i Bosnien och Hercegovina. 

 

I framstegsrapporterna år 2005-2008 skriver kommissionen att Bosnien och Hercegovina inte 

har lyckats förbättra rättsväsendet, när det gäller antalet domare och åklagare samt domstolar. 

Vidare menar kommissionen att dessa reformer bör tas i beaktande snarast möjligt, så att de 

stämmer överens med EU:s standard. Däremot har Bosnien och Hercegovina infört 

lagstiftning om inrättandet av ett enda högt domar- och åklagarråd, detta råd har arbetat med 

att förbättra rättsväsendet och nått vissa framsteg. Dessa framsteg bromsas dock av 

komplexiteten i lagstiftningen och konstitutionen i landet, det återstår ett antal problem när 

det gäller krigsförbrytelser i entiteterna och kantonerna och lagföring av organiserad 

brottslighet, skriver kommissionen.
129

 Krigsförbrytarkammaren på statlig nivå bör fortsätta 

utvecklas och arbeta mer effektivt och detta gäller även kammaren på entitetsnivå, vilken bör 

vara mer handlingskraftig när det gäller de rättsliga åtgärderna mot krigsförbrytare, menar 
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kommissionen.
130

 Under år 2008 antog Bosnien och Hercegovina The Strategy for 

Development of the Justice Sector för åren 2008-2012, vilket är en nationell strategi för 

utvecklingen av rättsväsendet, detta tyder på positiva framsteg, menar kommissionen. Den 

nationella strategin är ämnad att stärka rättsväsendets oberoende, effektivitet, professionalism, 

ansvarighet och integrering. Däremot fortsätter interna motsättningar och personliga intressen 

att tära på det juridiska systemet, därför krävs större krafttag för att försäkra rättsväsendets 

självständighet och oberoende, menar Kommissionen.
131

 

 

Under de senare årens framstegsrapporter menar kommissionen att Bosnien och Hercegovina 

har gjort framsteg när det gäller minskandet av sitt beroende av det internationella samfundet, 

bland annat genom att ersätta internationella domare och åklagare med lokala. Bosnien och 

Hercegovina tar nu själv ansvaret för det administrativa arbetet i sitt domstolsväsende, och 

framstegsrapporterna visar på att uppgifterna utförs väl. Kommissionen uppvisar dock oro 

över att RS motsätter sig att de rättsliga organen på statlig nivå har behörighet och 

befogenheter att fritt vara verksamma i RS.
132

 

 

Korruption är ett allvarligt problem i Bosnien och Hercegovina, anser kommissionen, och 

menar på att ytterligare ansträngningar krävs för att bekämpa den. Det har antagits en ny 

strategi mot korruption, Strategy for the Fight against Organised Crime and Corruption 

2006-2009, och kommissionen är positiv till framstegen.
133

 Lagstiftning angående 

intressekonflikter, Law on Conflict of Interests, har antagits men vidare ansträngningar krävs 

för att denna lag ska implementeras korrekt, skriver kommissionen.
134

 Under åren har 

begränsade förändringar skett i kampen mot korruption och den nationella strategin har inte 

tillämpats på rätt sätt. Fällande domar i korruptionsmål är fortfarande mycket få och öppenhet 

och insyn i den offentliga förvaltningens verksamhet hindras av politisk press på offentliga 

externa revisionsenheter och enheter för korruptionsövervakning. Kommissionen 

kommenterar detta genom att trycka på starkare krafttag och bättre beslutsamhet när det gäller 

kampen mot korruption.
135
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Reformer av polisväsendet är ett av de särskilda kraven som Bosnien och Hercegovina har fått 

i och med det europeiska partnerskapet, för att eventuellt ingå förhandlingar om medlemskap 

senare, skriver kommissionen. En överenskommelse om omstrukturering av polisväsendet i 

enlighet med EU:s krav har tagits emot av entitets- och statsparlamenten år 2005 och den ska 

nu implementeras korrekt.
136

 Kommissionen påpekar att ytterst begränsade framsteg har 

åstadkommits på senare år när det gäller reformering av polisväsendet. Verksamhetens 

omstrukturering sköts av ett speciellt direktorat, the Directorate for the Implementation of 

Police Restructuring. Direktoratet har svårt att nå framsteg, främst på grund av RS:s negativa 

inställning till omstruktureringen. Till följd av detta har genomförandet av avtalet försenats, 

och kommissionen ser reformering av polisväsendet som en huvudprioritering i det 

europeiska partnerskapet.
137

 

 

5.3 Mänskliga rättigheter 

Kommissionen utgår i sin rapportering om Bosnien och Hercegovinas framsteg på området 

mänskliga rättigheter ifrån EKMR. De områden som vi kommer att studera och som tas upp i 

framstegsrapporterna är internationella avtal på området, tortyr och misshandel, 

yttrandefrihet, mötes- och föreningsfrihet och religionsfrihet. 

 

Bosnien och Hercegovina har ratificerat ett antal internationella avtal om mänskliga 

rättigheter, inkluderat EKMR. Bosnien och Hercegovina har även ratificerat ett antal FN-

konventioner om mänskliga rättigheter och även rapporteringen till den internationella 

bevakningen, International monitoring, har nått positiva framsteg men kommissionen belyser 

att detta bör förbättras ytterligare. I enlighet med Bosnien och Hercegovinas konstitution bör 

all lagstiftning som berör de grundläggande fri- och rättigheterna underställas EKMR.
138

 

Kommissionen tillägger i de senare rapporterna att implementeringen av lagstiftningen om de 

grundläggande fri- och rättigheterna från EKMR bör förbättras och effektiviseras.
139

 

 

Bosnien och Hercegovina har inrättat en kommission, författningsdomstolens kommission för 

mänskliga rättigheter. Detta organ är i stort sett ansvarigt för att juridiskt övervaka de fall av 
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kränkande av de mänskliga fri- och rättigheterna. Enligt Europeiska kommissionen fungerar 

detta organ väldigt bra.
140

 

 

Varken Bosnien och Hercegovinas eller FBiH:s respektive konstitutioner tillämpar dödsstraff, 

däremot tillämpas dödstraff i Artikel 11 i RS:s konstitution vilket går emot EKMR, 

tilläggsprotokoll nummer 6 om avskaffandet av dödstraff.
141

 Kommissionens rapporter visar 

på att tillämpningen av dödsstraff i RS stegvis är på väg bort men att det inte har skett ännu.
142

 

 

Kommissionen meddelar att förekomsten av tortyr och misshandel har tagits i beaktande av 

konstitutionerna på statlig nivå respektive entitetsnivå, och även att verksamheten kring att 

förebygga detta har förbättrats genom åren, dock bör det fortsätta att utvecklas.
143

 Bosnien 

och Hercegovina är en del av Rådet av Europakonventionen om förebyggande av tortyr, dock 

har inte landet lyckats att utse en medlem till Anti-tortyrkommittén, skriver kommissionen. 

Vidare föreslår kommissionen, i framstegsrapporten år 2008, åtgärder som till exempel bättre 

övervakning av verksamheten och ytterligare resurser vilka kan hjälpa Bosnien och 

Hercegovina att förebygga tortyr och misshandel.
144

 

 

Enligt Bosnien och Hercegovinas konstitution och de respektive entiteternas konstitutioner 

råder religionsfrihet, mötes- och föreningsfrihet samt medie- och yttrandefrihet. 

Kommissionen skriver att ytterligare framsteg krävs på dessa områden, för att garantera 

demokratisk stabilitet, och anser att den förekommande lagstiftningen bör förbättras. Vad 

gäller religionsfriheten har Bosnien och Hercegovina antagit en lag om att ge religiösa 

församlingar legitim status, men i realiteten har den inte någon tyngd eftersom intoleransen 

fortfarande är hög. Religiösa ledare föreskriver sig själva en politisk roll i samhället, vilket 

påverkar det politiska klimatet negativt, skriver kommissionen.
145

 Lagstiftningen om radio 

och tv i allmänhetens tjänst har antagits av FBiH, dock är den inte överensstämmande med 

den lagstiftning som finns på statlig nivå och bör därför den revideras. Europeiska 

partnerskapet begär att all lagstiftning om radio och tv verkligen bör genomföras korrekt så att 

även denna huvudprioritering uppnås, skriver kommissionen.
146

 Trots all lagstiftning och 

                                                
140 Bosnia and Herzegovina Progress Report 2005 s. 19, 2006 s. 13, 2007 s. 15, 2008 s. 15. 
141 Bosnia and Herzegovina Progress Report 2006 s. 13. 
142 Bosnia and Herzegovina Progress Report 2008 s. 16. 
143 Bosnia and Herzegovina Progress Report 2005 s. 20. 
144 Bosnia and Herzegovina Progress Report 2008 s. 16. 
145 Bosnia and Herzegovina Progress Report 2008 s. 18. 
146 Meddelande från kommissionen: 2008 års strategidokument för utvidgningen, s. 27. 



  

44 

 

garantier är intoleransen emellan folkgrupperna och även gentemot statliga institutioner och 

andra tjänstemän utbredd över hela landet. Kommissionen menar att Bosnien och 

Hercegovina bör öka antalet steg gentemot att skydda de grundläggande medborgerliga och 

politiska rättigheterna.
147

 

 

5.4 Minoritetsskydd 

Det finns 17 officiellt erkända minoriteter i Bosnien och Hercegovina, men endast tre erkänns 

som ”konstituerade folkgrupper”, bosnienkroater, bosnienserber samt bosniaker. Bosnien och 

Hercegovina har inrättat ett statligt råd för nationella minoriteter år 2008, och ett nationellt 

minoritetsråd har börjat sin verksamhet i RS. Dessa åtgärder tyder på framsteg när det gäller 

minoriteters rättigheter i Bosnien och Hercegovina, menar kommissionen, men ytterligare 

åtgärder bör vidtas för att förbättra genomförandet av lagen om nationella minoriteter och 

konstitutionen på statlig nivå måste revideras så att minoriteter får möjlighet att nå alla 

politiska och offentliga tjänster.
148

 

 

Kommissionen skriver att Bosnien och Hercegovina deltar i Decenniet för romsk integration 

2005–2015, vilket tyder på positiva framsteg när det gäller inkludering av minoriteter. 

Decenniet för romsk integritet 2005-2015 är en handlingsplan för bostäder, hälso- och 

sjukvård och sysselsättning för romer liksom en samordningsmekanism. Den romska 

minoriteten är dock fortfarande utsatt för diskriminering och lever under mycket svåra 

förhållanden, skriver kommissionen och påpekar att flera inte är folkbokförda vilket gör att de 

hindras från att omfattas av grundläggande sociala och ekonomiska rättigheter.
149

 

 

Vad gäller flyktingar och internflyktingar har förbättringar visats när det gäller 

säkerhetssituationen, menar kommissionen, men få framsteg har uppnåtts när det gäller att 

förbättra den socioekonomiska integrationen av dem som har återvänt. Vidare åtgärder krävs 

för att stödja återvändandet av flyktingar och internt fördrivna personer och i synnerhet att 

integrera dem i samhället och i ekonomin, påpekar kommissionen.
150
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6. Analys och diskussion 

I följande kapitel genomför vi först en kvalitativ innehållsanalys av resultaten i kapitel 2-5. 

Analysen är oss till hjälp när vi sedan urskiljer oberoende variabler till den fördjupande 

komparativa analysen i efterföljande avsnitt 6.2. I kapitlets tredje och sista avsnitt diskuterar 

vi undersökningens empiri och analysresultat. 

 

6.1 Analys 

Med utgångspunkt från kommissionens årliga framstegsrapporter och de politiska 

Köpenhamnskriterierna kommer EU:s förhållningssätt gentemot Turkiet samt Bosnien och 

Hercegovina att analyseras. Som bekant har Turkiet officiellt statusen ’kandidatland’ och 

medlemskapsförhandlingar är påbörjade. Bosnien och Hercegovina å sin sida har statusen 

’potentiellt kandidatland’. Ett krav från EU:s sida för att förhandlingar ska kunna inledas är att 

de politiska Köpenhamnskriterierna ska vara uppfyllt. I Turkiets fall konstaterar EU att landet 

uppfyller det i tillräckligt hög grad. 

 

Gemensamt för båda länderna är frågan om konstitutionen. Kommissionen anser att såväl 

Turkiet som Bosnien och Hercegovina behöver revidera sin konstitution för att bättre leva upp 

till EU:s gemensamma regelverk. Kommissionen ägnar denna fråga större utrymme i 

framstegsrapporterna i Bosnien och Hercegovinas fall, inte minst på grund av att landets 

konstitutionella struktur utgår från fyra olika konstitutioner. Detta faktum gynnar i sin tur de 

tre konstitutionellt erkända etniska grupperna, vilket inte är i enlighet med kraven som ställs i 

de politiska Köpenhamnskriterierna. I Bosnien och Hercegovinas fall fokuserar 

kommissionen i högre utsträckning på vilka konstitutionella reformer som är nödvändiga än i 

Turkiets fall. Dessutom framför kommissionen sin tydliga oro över landets vägran att anta 

några reformer i EU-riktning. I Turkiets fall nämns frågan endast i begränsad utsträckning, 

utan att närmare vidröra vilka områden där reformer är nödvändiga. Det går alltså att urskilja 

en tydlig distinktion i hur relevant en konstitutionell reform kommissionen anser vara i 

respektive land. 

 

Kommissionen riktar också kritik mot den parlamentariska utformningen i respektive land. I 

Turkiets fall anser kommissionen att den 10 % höga partispärren bidrar till att hålla vissa 

folkgrupper utanför parlamentet, medan Bosnien och Hercegovina kritiseras för den stränga 

etniska uppdelningen. Kritiken i sig är alltså inte densamma utan utgår från de kontextbundna 
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förutsättningar länderna omfattas av. Gemensamt är att kommissionen menar att reformer är 

nödvändiga. Båda länderna har också tagit ett steg i riktningen mot att etablera ett 

ombudsmannaämbete, men implementeringen låter vänta på sig. Det menar kommissionen är 

oroväckande eftersom frågan är prioriterad och systemet ger medborgarna ett institutionellt 

skydd mot diskriminerande behandling av myndigheter. 

 

I varken Turkiet eller Bosnien och Hercegovina når rättsväsendets oberoende upp till EU-

standard, enligt kommissionen. I Turkiets fall rör det sig om militärens inflytande i politiska 

frågor och exempelvis justitieministeriets inflytande i utnämningen av domar- och 

åklagarkåren som inverkar på oberoendet. I Bosnien och Hercegovinas fall är det interna 

motsättningar dels mellan etniska grupper, dels mellan entiteter och staten i sig som begränsar 

rättsväsendets oberoende. I botten handlar det om underliggande maktstrukturer som påverkar 

rättsväsendets självständighet. 

 

Med avseende på korruption är situationen allvarlig i båda länderna. Inte i något av länderna 

har några betydande krafttag tagits i korruptionsbekämpandet. Även om Bosnien och 

Hercegovina har antagit en nationell strategi mot korruption samt en lag angående 

intressekonflikter har inga resultat redovisats. Båda länderna behöver uppvisa resultat vad 

gäller fällande domar i korruptionsfall, men av framstegsrapporterna att döma är korruptionen 

i båda länderna ännu väldigt utbredd. I Bosnien och Hercegovinas fall noterar kommissionen 

även en avsaknad av reformer med avseende på polisväsendets struktur. Detta är en 

huvudprioritering i det europeiska partnerskapet mellan Bosnien och Hercegovina och EU. 

 

Båda länderna har ratificerat ett flertal internationella avtal med avseende på mänskliga 

rättigheter. Emellertid lever länderna inte alltid upp till dessa, och fortfarande finns det flera 

relevanta avtal och tilläggsprotokoll till EKMR som behöver ratificeras. Om det inte sker 

påverkas de fortsatta anslutningsförhandlingarna för Turkiets del och Bosnien och 

Hercegovinas strävan efter status som kandidatland. 

 

Tortyr och misshandel är vanligt förekommande i båda länderna. Inte sällan inkommer 

rapporter om civila som utsätts för kränkningar av de mänskliga rättigheterna som begåtts av 

säkerhetsstyrkor. Dessa kränkningar mot rättsstatsprincipen utgör hinder för det fortsatta 

samarbetet mellan EU och respektive stat. Båda staterna behöver dessutom vidta åtgärder för 

att övervaka och hindra förekomsten av tortyr och misshandel. Vad gäller Turkiet rapporteras 
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färre fall för varje år som går även om problemen kvarstår. I Bosnien och Hercegovinas fall 

rapporteras inget i den riktningen, så när som på att landet anslutit sig till Rådet av 

Europakonventionen om förebyggande av tortyr. 

 

Såväl Turkiet som Bosnien och Hercegovina har allvarliga problem vad gäller att följa flera 

av de grundläggande medborgerliga och politiska rättigheterna. Kommissionen menar att flera 

rättsliga reformer behöver vidtas, något som också till viss del har skett. Emellertid är 

efterlevnaden av dessa begränsad, och ännu saknas lagstiftning på flera viktiga områden. Med 

avseende på yttrandefriheten i Turkiet råder fortfarande flera begränsningar. Inga framsteg har 

heller rapporterats för Bosnien och Hercegovinas del. 

 

En annan punkt är mötes- och föreningsfriheten i de båda länderna. För exempelvis Turkiets 

del rapporteras det om polisiärt övervåld mot demonstrationer. Kommissionen menar att 

lagstiftningen på området släpar efter för båda ländernas del, och för att förhandlingarnas 

fortsatta utveckling är det viktigt att lagstiftningen på området överensstämmer med EKMR. 

Dessutom är religionsfriheten delvis begränsad. I båda länderna saknar religiösa minoriteter 

rättslig status. I Bosnien och Hercegovina antogs emellertid en lag om att ge religiösa 

församlingar legitim status, men ingen förändring i praktiken har ännu ägt rum. I Turkiets fall 

har svårigheterna delvis mildrats med anledning av en nyligen antagen lag som underlättar 

situationen för religiösa minoriteter. Återigen behöver den teoretiska lagstiftningen omsättas i 

praktiken. 

 

Turkiet saknar en entydig definition över vilka folkgrupper som kan betraktas som etniska 

minoriteter. Enligt en myndighetstolkning från Lausannefördraget, vilken Turkiets 

konstitution delvis vilar på, utgörs Turkiets minoriteter av greker, armenier och judar. Det 

innebär att flera till antalet betydande folkgrupper, däribland kurderna, saknar konstitutionellt 

skydd och som framgår av kapitel 4.4 utesluts de från bland annat utbildning på sitt eget 

språk. I Bosnien och Hercegovinas fall finns tre konstituerade folkgrupper, bosnienkroater, 

bosnienserber och bosniaker, utifrån vilka makten uttryckligen utgår. Även om det finns 17 

officiellt erkända minoriteter i landet tillåts de inte att ta emot diverse offentliga uppdrag, 

eftersom de inte tillhör de konstituerade folkgrupperna. Liknande svårigheter med att uppnå 

offentliga tjänster har också minoritetsgrupperna i Turkiet. Utifrån ett EU-perspektiv krävs 

det en konstitutionell reform i båda länderna. Särskild vikt fästs dessutom vid 

tilläggsprotokoll nummer 12 till EKMR för båda ländernas del. 
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6.2 Komparativ analys 

Som vi nämner i kapitel 1.3 genomför vi under detta avsnitt en komparativ analys som en 

fördjupning av analysen ovan. Här undersöker vi om det föreligger någon skillnad i EU:s 

förhållningssätt gentemot Turkiet respektive Bosnien och Hercegovina i 

utvidgningsprocessen. Med utgångspunkt ur innehållsanalysen i avsnitt 6.1 och resultaten i 

kapitel 2-5 jämför vi ett antal oberoende variabler för att försöka förklara den skillnad som vi 

har identifierat i den beroende variabeln. Denna komparativa metod är en fokuserad studie 

som heter Most Similar Systems Design.
151

 Metoden presenteras mer utförligt i avsnitt 1.3. I 

denna metod bygger logiken på att skillnader förklaras med skillnader. Innan en tabell 

uppställs behöver vi reflektera kring ett antal val som vi ställs inför enligt nedan. 

 

I och med att vi i utformandet av denna undersökningsdesign ställs inför flera val behöver vi 

reflektera kring ett antal kriterier som sätter sin prägel på forskningsprocessens 

genomförande.
152

 Det första kriteriet är begreppsvaliditet. I operationaliseringen av våra 

huvudsakliga analysbegrepp, demokrati, rättsstat, mänskliga rättigheter och minoritetsskydd, 

har vi utgått från EU:s direkta eller indirekta definition av begreppen, detta eftersom att vi i 

huvudsak utgår från ett EU-perspektiv i våra frågeställningar. Ju tydligare indikatorer, desto 

högre begreppsvaliditet. Vi tror emellertid inte att begreppsvaliditeten blir lidande i någon 

större utsträckning, detta eftersom att materialet som vi utgår ifrån tydligt är uppställt efter de 

fyra analysbegreppen med klara och koncisa slutsatser efter varje avsnitt.
153

 

 

Det andra kriteriet är komparativ validitet. Med det menas att det är av relevans att jämförbart 

underlag finns från samtliga länder som undersöks. Vid operationalisering av begrepp kan 

olika indikatorer indikera olika egenskaper i olika länder. Emellertid anser vi att den 

komparativa validiteten inte brister, detta eftersom att det material vi huvudsakligen utgår 

ifrån, kommissionens framstegsrapporter för respektive land, är systematiskt upplagt enligt 

samma struktur för de båda länderna, vilket alltså underlättar jämförelser.
 154

 

 

Det tredje kriteriet är intern validitet som handlar om ett eventuellt identifierat samband 

verkligen är giltigt eller om det kan finnas andra variabler som kan tänkas förklara ett 

                                                
151 Landman, 2007, s. 70-71. 
152 Denk, 2002, s. 48-49.  
153 Denk, 2002, s. 49-51. 
154 Ibid. 
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fenomen (den beroende faktorn).
155

 Den här risken går aldrig att bortse ifrån. Möjligheten att 

det kan finnas andra, i uppsatsen ej inkluderade, faktorer som kan förklara den beroende 

faktorn, är alltid närvarande. Som i avgränsningen nämns väljer vi enbart att studera det ena 

av de tre så kallade Köpenhamnskriterierna. Det kan finnas faktorer i de övriga två kriterierna 

som förklarar vår beroende faktor. Nödvändiga avgränsningar som vi har behövt genomföra 

kan också inverka. Dessutom går det inte att bortse från möjligheten att realpolitiska 

förhållanden också spelar in. 

 

Det fjärde kriteriet handlar om extern validitet. Det handlar om huruvida jämförelsens 

slutsatser kan generaliseras till ytterligare analysenheter utanför studien. Emellertid gör vi 

inga sådana försök utan är endast intresserade av de två fall vi undersöker i denna studie. Vi 

är alltså enbart intresserade av EU:s inställning till respektive lands medlemskapsambition 

och kommer inte att försöka applicera våra resultat på andra länder som ansöker om 

medlemskap i EU.
156

 

 

Det femte kriteriet som är grundläggande för undersökningsdesignen är reliabilitet som 

handlar om våra valda metoders tillförlitlighet. Med anledning av vårt material, EU-rapporter 

med kommentarer och slutsatser inkluderade i avsnitt som i direkt mening har med våra 

analysbegrepp att göra, minskar risken för feltolkning.
157

 

 

I tabell 1.0 nedan har vi ställt upp fyra oberoende faktorer och jämfört dessa för de båda 

länderna. Varje faktor är hämtad från ett delområde av de politiska Köpenhamnskriterierna: 

demokrati, rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter och minoritetsskydd. 

 

Den första faktorn handlar om i vilken utsträckning EU ställer krav på konstitutionella 

reformer i respektive land. Just konstitutionen är en del av demokratibegreppet som nämns i 

de politiska Köpenhamnskriterierna. Att vi låter delen om konstitutionen representera 

demokratibegreppet har att göra med att den konstitutionella utformningen utgör grunden för 

en stats demokratiska möjligheter. Låg respektive hög mäts i antalet ställda reformkrav på 

konstitutionen för länderna i förhållande till varandra.
158

 Således utgår vi inte utifrån någon 

fastställd skala på vad som anses vara låga respektive höga krav. Den andra faktorn handlar 

                                                
155 Denk, 2002, s. 49-51. 
156 Ibid. 
157 Ibid. 
158 För graden av reformkrav, se kapitel 4 och 5 samt analysen i avsnitt 6.1. 
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om rättsstatsprincipens upprätthållande. Här inkluderas alla områden kring 

rättsstatsprincipen som nämns i avsnitt 4.2 och 5.2.  Den tredje faktorn fokuserar på i vilken 

utsträckning EU ställer krav på respektive stat om reformer på området mänskliga rättigheter. 

För resultaten i denna faktor gäller samma princip som för den första faktorn. Den fjärde 

faktorn bygger på EU:s syn kring huruvida minoriteter skyddas. För definition av de fyra 

delområdena av de politiska Köpenhamnskriterierna, se avsnitt 1.2.5. Den femte och beroende 

faktorn utgår från vår frågeställning och handlar om EU:s perspektiv gentemot våra 

analysenheters förutsättningar för ett eventuellt EU-medlemskap. Resultaten i denna faktor, 

positiva och negativa, syftar till EU:s syn på ländernas förutsättningar i förhållande till 

varandra. 

 
Tabell 1.0 EU-perspektiv  

 
Faktorer 

 
Turkiet 

 
Bosnien och Hercegovina 

Oberoende faktorer   
Krav på konstitutionella reformer Låga Höga 
Rättsstatsprincipen upprätthålls Nej Nej 
Krav på reformer i MR-frågor Höga Höga 

Minoritetsrättigheter skyddas Nej Nej 
Beroende faktor   
Förutsättningar för ett EU-medlemskap Positiva Negativa 
 
Slutsats: kraven på konstitutionella reformer påverkar EU:s perspektiv på Turkiets respektive Bosnien och 
Hercegovinas förutsättningar för ett EU-medlemskap. 

 

I enlighet med vår metod har vi identifierat en skillnad som är tänkt ska förklara den skillnad 

som vi har identifierat i den beroende faktorn. En tydlig skillnad är de många krav som ställs 

på Bosnien och Hercegovina jämfört med de färre som ställs på Turkiet. Därför blir slutsatsen 

av tabell 1.0 och den komparativa analysens genomförande att kraven på konstitutionella 

reformer påverkar EU:s perspektiv på Turkiets respektive Bosnien och Hercegovinas 

förutsättningar för ett EU-medlemskap. Detta resultat har vi nått genom innehållsanalysen i 

avsnitt 6.1 som i sin tur bygger på resultaten i kapitel 4-5. 

 

6.3 Avslutande diskussion  

Av resultaten i kapitel 2-5 och analyserna i avsnitt 6.1 respektive 6.2 att döma förefaller EU 

förhålla sig mer positivt till ett turkiskt än ett bosniskt medlemskap. Detta bekräftas dessutom 

av att EU anser att Turkiet uppfyller de politiska Köpenhamnskriterierna i ”tillräckligt hög 

grad” samt att landet formellt har status som kandidatland samtidigt som Bosnien och 
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Hercegovina har status som potentiellt kandidatland. Ändå anser kommissionen att Turkiet 

behöver genomföra en rad betydande reformer för att kunna möta kraven som ställs i de 

politiska kriterierna. Även Bosnien och Hercegovina verkar utifrån kommissionens 

framstegsrapporter ha en relativt lång väg kvar innan de politiska kriterierna är uppfyllda. En 

intressant aspekt i den här kontexten är att Turkiets process kring ett EU-medlemskap har 

pågått under längre tid än Bosnien och Hercegovinas existens. Här förmedlas samtidigt en 

uppfattning om att länderna befinner sig på en relativt liknande nivå med avseende på de 

politiska Köpenhamnskriterierna. Lägg därtill att Bosnien och Hercegovina har ett löfte från 

EU-håll om ett framtida medlemskap, givet att landet uppfyller de krav som ställs för ett EU-

medlemskap och att konsensus mellan EU:s befintliga medlemsstater råder. 

 

Det går emellertid inte att utesluta andra, externa faktorer som skulle kunna inverka på 

resultatet i tabell 1.0. EU:s perspektiv på ländernas förutsättningar kan ha med fler faktorer än 

de politiska Köpenhamnskriterierna att göra. Dels kan de övriga Köpenhamnskriterierna 

inverka, dels kan realpolitiska förhållanden spela in. Dessutom har vi enbart utgått från 

Kommissionens kommentarer och slutsatser. För ett samlat EU-perspektiv krävs att hänsyn 

tas till samtliga EU-institutioner och de enskilda medlemsstaternas positioner i frågan. 

 

De bakomliggande orsaker som gör att resultaten av analysen kan ifrågasättas kan vara flera. I 

kapitel 3 beskriver vi vilka krav som ställs på ett land i fråga om ett EU-medlemskap. 

Emellertid går det inte att utesluta att ytterligare omständigheter kan inverka på ett lands 

möjligheter. En sådan omständighet beskrivs i avsnitt 2.2 där vi redogör för distinktionen 

mellan horisontell och vertikal integration. Här menar vi att maktstrukturer inom EU och 

enskilda medlemsstaters inställning till EU:s utvidgningsstrategi kan påverka EU:s 

förhållningssätt. Särskilt intressant blir det i fråga om Turkiet. Ett turkiskt EU-medlemskap 

kan falla på andra omständigheter än Köpenhamnskriterierna. Landets geografiska läge är en 

sådan faktor och dess muslimska karaktär en annan. Ytterligare en omständighet som vi tror 

försvårar ett EU-medlemskap är dess befolkningsstorlek. Med en efter befolkningsstorlek 

proportionell mandatfördelning i exempelvis Europaparlamentet skulle Turkiet höra till en av 

EU:s största stater. Förespråkare och motståndare till olika perspektiv kring integration inom 

EU kan mycket väl tänkas använda dessa eller liknande argument för att argumentera för eller 

emot en fråga. Ett exempel på detta är den kommentar av Frankrikes president Nicholas 

Sarkozy som vi har citerat i avsnitt 2.2. 
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Detsamma gäller också för Bosnien och Hercegovinas del, men det utifrån andra, 

kontextbundna omständigheter. Dels ligger landet i det geografiska Europa, dels är det 

troligtvis tillräckligt litet sett till befolkningsstorleken för att inte någon medlemsstat behöver 

oroa sig i någon nämnvärd utsträckning. Desto viktigare är istället identitetsfaktorn i landet. 

Med en stor muslimsk minoritet, omkring 44 %, kan denna faktor anses vara skäl för viss 

skepsis kring ett bosniskt EU-medlemskap. Sett ur ett vertikalt integrationsperspektiv är det 

inte omöjligt att identitetsfaktorn kan vara hämmande när samarbeten fördjupas och vikt fästs 

vid gemensamma normer och värderingar. Redan innan självständighetsförklaringen av 

Bosnien och Hercegovina 1992 har EU på ett eller annat sätt varit närvarande i landet. Idag är 

EU den främsta internationella övervakaren i landet, något som vi anser tyder på att EU:s 

förhållningssätt till ett framtida EU-medlemskap kanske inte är så entydigt som framgår av 

tabell 1.0.  

 

Ovan har vi diskuterat möjliga externa faktorer som kan inverka på resultatet. Det är i det här 

skedet också viktigt att påpeka de avgränsningar uppsatsen omfattas av. Med EU:s perspektiv 

utgår vi i huvudsak från kommissionens kommentarer och slutsatser. Enskilda medlemsstaters 

och andra institutioners inställning återspeglas i ingen eller liten utsträckning. Av de formella 

krav som ställs för ett EU-medlemskap, Köpenhamnskriterierna, har vi avgränsat oss mot en 

av tre grupper kriterier. För innehållsanalysen har vi valt att avgränsa oss i tid. Detta 

påpekande är viktigt eftersom att tidsavgränsningen inte vittnar om den historiska relationen 

mellan EU och respektive stat. Även om vår analys tyder på att Turkiet har större 

förutsättningar för ett EU-medlemskap än Bosnien och Hercegovina går det inte att utesluta 

vare sig de externa faktorerna eller de begränsningar som avgränsningarna för med sig. 
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7. Slutsatser 

I detta sjunde och sista kapitel besvarar vi först och främst våra frågeställningar. Därefter 

identifierar vi kvarstående forskningsproblem och slutligen delger vi våra erfarenheter och 

personliga reflektioner som har uppstått i och med utförandet av uppsatsen. 

 

7.1 Slutsatser av frågeställningarna 

Utifrån de villkor och kriterier som behöver uppfyllas för att en stat ska kunna bli medlem i 

EU och med utgångspunkt ur EU:s förhållningssätt till respektive analysenhets möjligheter för 

ett eventuellt framtida EU-medlemskap kan vi göra ett antal konstateranden. Vår uppfattning 

är att det finns en viss skillnad i Turkiets samt Bosnien och Hercegovinas förutsättningar för 

ett medlemskap i EU utifrån ett EU-perspektiv. I vår undersökning har vi kommit fram till att 

EU:s förhållningssätt till Turkiets förutsättningar för ett EU-medlemskap är mer positiva än 

till Bosnien och Hercegovinas. Det som förklarar denna skillnad är de olika krav på 

konstitutionella reformer utifrån ett EU-perspektiv. Detta påverkar i sin tur respektive lands 

förutsättningar för ett EU-medlemskap. 

 

Emellertid finns andra omständigheter som inverkar på analysen, vilket gör att våra slutsatser 

inte kan uppfattas som entydiga. Det går inte att utesluta andra, externa faktorer som helt eller 

delvis påverkar EU:s förhållningssätt till respektive land för ett eventuellt medlemskap.  

 

7.2 Kvarstående forskningsproblem 

De kvarstående forskningsproblemen som vi kan identifiera utifrån den genomförda 

undersökningen är flera. Med anledning av våra avgränsningar har vi inte kunnat undersöka 

huruvida det finns en samlad EU-inställning till respektive land och hur den i sådana fall ser 

ut och tar sig uttryck. För att kunna genomföra detta ser vi ett behov av att ta hänsyn till 

samtliga EU-institutioners förhållningssätt, de enskilda medlemsstaternas positioner och 

möjligen även diverse opinionsundersökningar inom EU. Ett annat kvarvarande 

forskningsproblem som vi kan konstatera är behovet av att på ett tillfredsställande sätt 

identifiera externa faktorer som inverkar på EU:s förhållningssätt.  
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7.3 Erfarenheter och personliga reflektioner 

Genomförandet av denna uppsats har varit både intressant och lärorikt. Turkiet respektive 

Bosnien och Hercegovina är två länder som vi båda har ett intresse för och erfarenheter av.  

Vi tror att det hör till vanligheterna att varje författare har en mild föreställning inför en fråga 

man ämnar studera. Så hade även vi. Såhär i efterhand kan vi konstatera att vi delvis har blivit 

överraskade av resultatet, vilket i sig är en del av nöjet med att skriva en uppsats. Att behöva 

omvärdera våra föreställningar efter att ha tagit oss an detta ämne ser vi som ett nyttigt inslag 

i utvecklandet av vår förmåga att med vetenskaplig distans förhålla sig till ett ämne. Ämnet 

för just denna uppsats kan dessutom breddas ytterligare för eventuell framtida forskning för, 

inte minst för vår egen del.  

 

Slutligen vill vi nämna ett par ord om vårt samarbete, eller kanske partnerskap, i och med 

utförandet av uppsatsen. Vår samverkan har på många sätt inneburit ett utvecklande inslag. 

Dels har det varit stimulerande att kunna diskutera olika frågor med varandra, dels att få 

möjligheten att ta del av varandras kunskaper och erfarenheter. Men kanske allra viktigast är 

att det har varit roligt att arbeta tillsammans.  
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Bilagor 

 
Bilaga 1.0. Lägessammanfattning över acquis communautaire. 

Turkiet 
Lägessammanfattning: 20081219 Förhandlingar påbörjade Förhandlingar avslutade 

1. Fri rörlighet för varor   

2. Fri rörlighet för arbetare   

3. Etableringsrätt och frihet att 
 tillhandahålla tjänster 

 

  

4. Fri rörlighet för kapital 19 december 2008  

5. Offentlig upphandling   

6. Bolagsrätt 17 juni 2008  

7. Immaterialrätt 17 juni 2008  

8. Konkurrenspolitik   

9. Finansiella tjänster   

10. Informationssamhället och medier 19 december 2008  

11. Jordbruk   

12. Livsmedelssäkerhet, veterinär- och          
växtskyddspolitik 

  

13. Fiske   

14. Transportpolitik   

15. Energi   

16. Skatter   

17. Ekonomisk och monetär politik   

18. Statistik 26 juni 2007  

19. Socialpolitik och sysselsättning   

20. Företags- och industripolitik 29 mars 2007  

21. Transeuropeiska nät 19 december 2007  

22. Regionalpolitik och samordning av 
strukturinstrument 

  

23. Rättsväsen och grundläggande 
rättigheter 

  

24. Rättvisa, frihet och säkerhet   

25. vetenskap och forskning 12 juni 2006 12 juni 2006 

26. Utbildning och kultur   

27. Miljö   

28. Konsumentskydd och hälsoskydd 19 december 2007  

29. Tullunionen   

30. Yttre förbindelser   

31. Utrikes-, säkerhets- och 
försvarspolitik 

  

32. Finansiell kontroll 26 juni 2007  

33. Finansiella bestämmelser och 
budgetbestämmelser 

  

34. Institutioner   

35. Övrigt   
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