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Denna avhandling handlar om pro-kurdiska motstånds-
strategier i dagens Turkiet. Hur ser de yttre förutsättning-
arna ut för pro-kurdisk politisk mobilisering, och vilka 
motståndsstrategier kan urskiljas i det språkbruk man finner 

bland de pro-kurdiska aktörerna? Avhandlingen bygger på ett omfattande 
intervjumaterial med kurdiska aktivister i Diyarbakır, i sydöstra Turkiet. 

Genom en analys av de yttre förutsättningarna för pro-kurdisk politisk 
aktivism synliggörs mobiliseringsmöjligheterna i Diyarbakır. Detta görs i av-
handlingen bland annat genom att utveckla ett analytiskt ramverk bestående 
av teorier om etnopolitisk mobilisering och politiska möjlighetsstrukturer. 
Därefter studeras de pro-kurdiska eliternas språkbruk, vilket reflekterar en 
större social praktik vad gäller motståndsstrategier. Utgångspunkten för 
denna del är en diskursanalytisk ansats. Genom att analysera språkbruket i de 
teman som framträder i intervjumaterialet illustreras hur motståndsstrategier 
konstruerats språkligt av de pro-kurdiska aktivisterna. Avhandlingens över-
gripande syfte är alltså att beskriva och analysera olika motståndsstrategier, 
varför de får de former de får, vilka språkliga uttryck de tar sig och hur de 
tillämpas i praktiken. 

Avhandlingen visar hur kurdiska politiska aktörer försöker ta sig in i den 
formella politiken i Turkiet och hur statens institutioner, även om de reforme-
rats i syfte att öka utrymmet för minoriteter, försvårar denna process genom 
lagar och ideologi. Detta har bland annat att göra med det begränsade utrym-
met för multinationalism i den turkiska statsideologin, kemalismen, vilken 
ännu genomsyrar lagar och institutioner. Avhandlingen lämnar på så vis ett 
empiriskt bidrag till den begränsade forskningen om de kurdiska aktörernas 
motståndsstrategier.
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