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Abstract 
Zelal Bal (2014): Pro-kurdiska politiska motståndsstrategier i Turkiet: en 
diskursiv analys (Pro-Kurdish Political Resistance Strategies in Turkey:     
a Discourse Analysis). Örebro Studies in Political Science 223 pp. 
 
This thesis focuses on pro-kurdish activism in Turkey during 2005–2009. 
It is based on a large number of interviews conducted with activists within 
the Diyarbakır area. The form of activism that this study seeks to describe 
is civil and political activism conducted within the legal framework of 
Turkey’s judicial system and international law.  

The purpose of this thesis is to examine what kind of resistance strate-
gies are used by pro-Kurdish political activists in Turkey, focusing on how 
these strategies are reflected in the language used by the respondents. The 
main question posed in the thesis is: What resistance strategies are used 
within the pro-Kurdish movement in Turkey? Two additional questions 
were also posed in order to make it possible to answer the main question. 
The first of these is: What external conditions influence pro-Kurdish mobi-
lization in Turkey during the study’s time frame? In order to answer this 
question a theoretical framework is used that includes theories about eth-
nopolitical mobilization and political opportunity structures. The second 
question is: What resistance strategies are reflected in the language used by 
the pro-Kurdish activists?  

An important resistance strategy used by the pro-Kurdish activists is to 
adapt the language used in public communication to the legal and political 
environment in which they find themselves. They make linguistic choices 
in order to convey political messages while minimizing the legal conse-
quences of doing so. The resistance strategies reflected in the interviews 
with the activists also include efforts to build organizations and coopera-
tions at different levels, ranging from the international to the local level. 
Resistance strategies also include choices regarding what medium and 
language to use in promoting pro-Kurdish politics. 
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Del I: Syfte, frågeställningar och 
               empiriskt bidrag
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1. Introduktion 
1.1 Bakgrundsepisod 
För ett tiotal år sedan reste helt privat jag i minibuss från Hakkari (en provins 
som tidigare varit helt stängd för utländska besökare) till den kurdiska politiska 
metropolen Diyarbakır. Det hör resan till, säger mina erfarenheter, att militärkon-
troller sker fortlöpande i denna region, som under långa perioder levt under un-
dantagstillstånd. Militärposteringar har blivit lika självklara som de snöklädda 
bergen. Militären ställer provocerande frågor om etnisk identitet. Men i minibus-
sen råder feststämning, rösterna är intensiva och fulla av förhoppningar, stundom 
diskuterar och stundom sjunger de nypåklivna passagerarna. Det visar sig att 
bland passagerarna finns den regionala partiordföranden för HADEP, det första 
stora pro-kurdiska politiska partiet i Turkiet, och några av hans partikamrater. 
Jag fascineras av deras entusiasm och glädje över att vara på väg till Diyarbakır 
för att rösta om representanter och ta ställning i frågor som rör partiets utform-
ning. Till saken hör att HADEP fick in oberoende kandidater mandatperioden 
2002, genom ett kryphål i det turkiska politiska systemet som innebär att en 
oberoende kandidat i en valkrets genom 110 000 röster kan få representation i 
nationalförsamlingen. Glädjen i bussen är påtaglig och jag fascineras över att de 
firar detta som en seger och att de gör detta trots att de de när som helst kan bli 
stoppade för kontroll.  

Vad jag upplevde på den resan kom att bli den första etappen i den resa av-
handlingsarbetet inneburit. Resan har inspirerat mig och bidragit till min förstå-
else av motståndsstrategier och politiskt deltagande bland pro-kurdiska politiska 
aktörer. I andra sammanhang, när jag tillsammans med andra forskare diskuterat 
varför etnopolitiska aktörer till exempel väljer att ta personliga risker för den 
politiska mobiliseringens skull har svaret från andra varit: ”på grund av hopplös-
heten”. Mina erfarenheter och min forskning säger istället det motsatta: det är på 
grund av hoppfullheten. Händelsen på bussen fick mig att vilja undersöka mek-
anismerna bakom detta engagemang, och denna hoppfullhet. Här slutar denna 
berättelse och forskningen tar vid. 

1.2 Inledning 
Den politiska situationen vad gäller kurders politiska deltagande och möjlighet 
att påverka har förändrats under arbetet med denna avhandling. Till exempel är 
flera av de respondenter som jag har intervjuat numera fängslade, medan andra 
har avsatts från sina tjänster. Somliga av de partier och organisationer som jag 
behandlar är nedlagda. Även om de exempel som nämns ovan delvis gäller en-
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skilda personer utgår jag i avhandlingen från ett aktörsperspektiv, det vill säga att 
respondenterna har intevjuats i egenskap av sina roller som representanter för en 
politisk elit. Jag har vid två skilda tillfällen genomfört omfattande intervjuer med 
pro-kurdiska aktivister i Diyarbakır som ligger i sydöstra Turkiet (se kapitel 7).

Avhandlingen handlar således om den politiskt aktiva kurdiska elitens mobili-
seringsstrategier i dess strävan efter tillgång till det formella politiska systemet, 
och följaktligen om den pro-kurdiska rörelsens institutionaliseringsprocess. Av-
handlingens huvudtema är inte Turkiets demokratiseringsprocess, även om den 
berör en aspekt av den. I avhandlingen behandlas snarare respondenternas strate-
gier, och i synnerhet motståndsstrategier, mot den turkiska statens officiella 
principer gällande pro-kurdisk mobilisering. Studien tar sin utgångspunkt i de 
konstitutionella reformer som genomförts, reformer som dock inte har inneburit 
några omfattande möjligheter till mobilisering, även om de kan tyckas göra det. 
Följande citat visar på de möjligheter som trots allt öppnat sig: ”Idag kan kurder 
organisera sig och ta plats, och öppet diskutera det kurdiska problemet… Jag är 
inte rädd för att säga det” (Företrädaren för Föreningen för Mänskliga Rättighet-
er 2008). Den här typen av yttrande medför dock personliga risker, också denna 
representant är numera fängslad. Att uttrycka detta slags åsikter innebär en form 
av underförstått motstånd.    

Den pro-kurdiska mobilisering som äger rum inom de ramar som anges av 
Turkiets lagar har i har i hög grad sin bakgrund i Turkiets strävan efter EU-
medlemskap. Prövningen av Turkiets ansökan har utvecklats till en mycket lång-
dragen process. Turkiet ansökte redan 1959 om ett associerat medlemskap till 
den Europeiska Ekonomiska Gemenskapen (EEG) och 1963 beviljades detta 
(Verney 2009).1 Ansökan om fullständigt medlemskap inlämnades emellertid 
först 1987 då Turgut Özals var premiärminister (Ifantis 2009:11).2  Europarådet
tog i Helsingfors 1999 beslut om att Turkiet skulle få status som kandidatland till 
EU (Verney 2009; Faucompret & Konings 2008; Hale & Özbudun 2010:55ff). 
Det dröjde dock till oktober 2005 innan EU-parlamentet formellt godkände Tur-
kiet som ett kandidatland och förhandlingarna kunde börja.3  
                                                          
1 Som en jämförelse kan nämnas att Turkiet fick fullvärdigt medlemskap i Europarådet 
redan 1949. Vid flera tillfällen har revideringar vad gäller vilka krav som Turkiet respek-
tive EU har ställt gjorts i ansökan; det har funnits en ömsesidig skepsis, och motståndet 
kan sägas komma från båda håll (Verney 2009:1). Under perioden som Turkiet har sökt 
medlemskap har fyra EU-utvidgningar gjorts. 
2 Turgut Özal försökte betona Turkiets roll som en stabiliserande faktor i regionen, detta 
eftersom Turkiet, till skillnad från andra stater i regionen, var en demokratisk och sekulär 
stat i ett land vars befolkning till överväldigande delen är muslimer (Ifantis 2009:12). 
3 De kritiska rösterna mot ett turkiskt EU-medlemskap har framför allt rört religionsskill-
nader och historia. Även EU:s kapacitet att absorbera den stora befolkningen har ifråga-
satts (Ifantis 2009:11). 
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För medlemskap i EU krävs att ett antal krav är uppfyllda. Turkiet har i olika 
avseenden haft svårt att göra det. (Detta kommer att diskuteras mer ingående 
längre fram i avhandlingen.) Sedan 1993 har de så kallade Köpenhamnskriterier-
na varit vägledande för beslut om kandidatlandsstatus. Idag är det politiska krite-
riet, det tredje av Köpenhamnskriterierna, det viktigaste.4 Det kriteriet innebär att 
ett land ska ha stabila institutioner som garanterar demokrati, rättssäkerhet samt 
respekt och skydd för mänskliga rättigheter och minoriteters rättigheter 
(Faucompret & Konings 2008:151–170; Regular Report 2004:11). Vad som 
gjorde beslutet om kandidatlandsstatus för Turkiet möjligt var att landet ansågs 
ha grundläggande demokratiska institutioner, även om det fanns allvarliga brister 
i respekten för mänskliga rättigheter och minoritetsrättigheter (Regular Report 
2004: 53). Turkiets EU-relation har i vissa avseenden spelat en viktig roll för den 
inhemska politikens utveckling i Turkiet och bland annat bidragit till konstitut-
ionella förändringar (Narbone & Tocci 2009:21).5

När EU fattade det formella beslutet att ge Turkiet status som kandidatland, 
innehade det pro-islamiska AKP makten i landet. I valen 2002 hade AKP fått 
363 av de 550 platserna i parlamentet, vilket innebar en omvälvning i Turkiets 
politiska landskap (Ifantis 2009:13–14).6 För den turkiska militären var det en 
omöjlig tanke att ett pro-islamiskt parti skulle respektera de kemalistiska princi-
perna. I den politiska turbulensen som följde kunde ett visst mått av pro-kurdisk 
mobilisering ske till följd av de reformer den AKP-ledda regeringskolitionen 
initierat i sin strävan att uppnå medlemskap i EU för Turkiet. Den pro-islamiska 
politiken som förts av AKP har liksom kurdfrågan givit upphov till politiska 
konflikter. 

Två centrala principer för den turkiska republiken alltsedan den grundades, 
två av de sex så kallade pilarna7 i det turkiska statsskicket, är strävan efter en 
homogen nationalstat och ett sekulärt statsskick. Militären har ansett sig vara den 

                                                          
4 Köpenhamnskriterierna har tre komponenter: den första rör frågor kring ett lands admi-
nistration, det andra kriteriet handlar om ekonomiska frågor och det tredje rör politiska 
frågor (Faucompret & Konings 2008; Verney, 2009). 
5 Medlemsstater har generellt ett större tryck på sig idag än tidigare att ge minoriteter 
rättigheter. Det är därför viktigt för Turkiet att principerna om mänskliga rättigheter och 
minoritetsrättigheter respekteras och garanteras i konstitutionen.   
6 AKP bildades i mitten av 2001 och 2002 bildade partiet tillsammans med CHP, som 
erhöll 19,4 procent av rösterna, koaliationsregering. Fördelningen i parlamentet såg ut på 
följande sätt: AKP erhöll 363 platser, CHP 178 och 9 platser gick till oberoende kandida-
ter. Inga andra partier, inte heller de som utgjorde regeringen mandatperioden före, lycka-
des nå 10-procentsspärren (Ifantis 2009:13).  
7 ”Pilar” (Ok) är det begrepp som ursprungligen använts, vilket ibland översatts som 
”pelare.” Pilarna är i republikanism, nationalism, populism, sekularism, etatism och revo-
lutionarism (Ciddi 2009). 
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yttersta garanten för dessa principer. Även om AKP hittills haft det mest fram-
gångsrika konceptet för att modernisera Turkiet ekonomiskt, politiskt och socialt, 
har den kemalistiska elitens ambition alltid varit att modernisera och västernisera 
landet på grundval av sekulära principer. Det nya Turkiet med en pro-islamisk 
regering vid makten har inte överensstämt med militärens förväntningar. Tvis-
terna kring AKP:s presidentkandidat inför valet i november 2007 resulterade i att 
militären framtvingade en tidigareläggning av parlamentsvalet till juli 2007. 
Valresultatet blev likväl en seger för AKP. Med 14,3 procent av de avgivna rös-
terna gick även det högernationalistiska partiet MHP, framåt och fick 71 platser i 
parlamentet. Utöver dessa partier fick 26 kurdiska oberoende kandidater plats i 
parlamentet (Ifantis 2009:13–15).  

Sedan 2000 har Turkiets konstitution genomgått omfattande revideringar vid 
tre tillfällen: 2001 och 2004 samt efter folkomröstningen 2010. Folkomröstning-
en 2010 gällde ett reformpaket som bland annat begränsade militärens makt. 
Under samma period har nio reformer genomförts för att harmonisera den nat-
ionella lagstiftningen med EU:s krav. När det gäller de flesta relevanta konvent-
ioner om mänskliga rättigheter samt grundläggande friheter har Turkiet också 
undertecknat dessa. De konstitutionella förändringarna har inneburit att de inter-
nationella konventionerna har företräde framför den nationella lagstiftningen 
(Hale & Özbudun 2010:55ff).8

I EU-rapporten Regular Report on Turkey´s Progress Towards Accession från 
2004 ges exempel på de förändringar som har skett. Bland annat framgår att 
situationen sedan 1999 gradvis har förbättrats för kurder i de sydöstra delarna av 
Turkiet. Det undantagstillstånd som formellt rådde mellan 1987-2002 har hävts. 
Sedan 2001 är det inte längre förbjudet att uttala sig eller ge ut publikationer på 
kurdiska. Även skyddet för kulturella rättigheter har stärkts, så att andra språk än 
turkiska kan talas i radio- och tv-sändningar. Dessa formella förändringar påbör-
jades så sent som 2004. En ny lag som tillät undervisning på andra dialekter och 
på andra språk än turkiska trädde i kraft 2003 (Regular Report 2004:49). 

Mot denna bakgrund äger en politisk mobilisering rum för att kurderna ska få 
gehör för sina krav på fullständiga politiska rättigheter. I avhandlingens empi-
riska delar kommer fokus att ligga på de motståndsstrategier som de kurdiska 
etnopolitiska aktörerna väljer att använda i detta syfte. 

Sedan intervjuerna genomfördes har situationen för kurderna fortsatt att för-
ändras. Den process som inleddes av regeringen 2009 för en ”kurdisk öppning” 
för att på politisk väg lösa kurdfrågan har inte utmynnat i någon ny lagstiftning. 
Genom beslut av AKP-regeringen har det emellertid bland annat blivit tillåtet att 
inrätta kurdiska institutioner vid universtiteten. Sedan 2011 finns med stöd av 
detta beslut en avdelning för studiet av det kurdiska språket och litteraturen vid 
                                                          
8 Detta berörs i artikel 90 i den turkiska konstitutionen.  
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Mardin Artuklu-universitetet i sydöstra Turkiet. Även en tv-kanal, TRT 6, som 
enbart sänder på kurdiska har tillkommit genom ett regeringsbeslut. Kritik har 
dock riktats mot att det inte finns något uttryckligt stöd i lagen för dessa institut-
ioner (Kurban 2014). För att den utveckling som trots allt skett skulle kunna 
betraktas som en utveckling av de demokratiska och mänskliga rättigheterna, 
skulle det ha krävts att de möjligheter som här öppnats garanterats som lagstad-
gade rättigheter. Det faktum att ordet ”kurdisk” hittills inte använts i någon juri-
disk text har i sig väckt frågor kring livskraften i de reformer som skett. Parallellt 
med att dessa reformer genomförts har rättssystemet under AKP:s regeringstid 
gått hårt fram mot politiskt organiserade kurder. I samband med polisutredningar 
har massarresteringar av medlemmar av politiska partier gjorts och kampanjer 
med inslag av civil olydnad har också lett till massgripanden. AKP-regeringens 
politik syftar till att både lösa problemet med PKK och till att vinna stöd bland 
den kurdiska befolkningen. Detta samtidigt som denna regering visat att man, i 
likhet med tidigare kemalistiskt orienterade regeringar, haft svårt att acceptera 
engagemang för den kurdiska saken (Bayır 2014).

1.3 Forskningsfältet och empiriskt bidrag
Avhandlingens övergripande syfte är att beskriva och analysera olika motstånds-
strategier, varför de får de former de får, vilka språkliga uttryck de tar sig och 
hur de tillämpas i praktiken. De pro-kurdiska aktörernas deltagande och mobili-
sering i Diyarbakır studeras med hjälp av teorier om nationalism, nationsbyg-
gande, sociala rörelser och etnopolitisk mobilisering. I mitt intervjumaterial från 
2005 och 2008 kan olika teman urskiljas.9 Fokus i denna studie ligger på de 
diskursiva aspekterna av motstånd, till exempel hur begrepp som ”nation” eller 
”territorium” används för att uttrycka specifika ståndpunkter. Detta fokus skiljer 
min studie från tidigare. De varierande ståndpunkter och diskursiva strategier 
som kommer till uttryck i intervjuerna med de pro-kurdiska aktivisterna katego-
riseras med hjälp av en begreppsapparat som bygger vidare på de begrepp som 
används av Hirschman (1970): ”exit”, ”voice” och ”loyalty”. I tidigare forskning 
har strategier för politisk mobilisering studerats; min avhandling har ett något 
annorlunda fokus, nämligen strategier för politiskt motstånd. Tidigare studier har 

                                                          
9 Jag använder termen ”pro-kurdisk” för att markera att de valda aktörerna explicit och 
offentligt tar parti för förbättrade politiska rättigheter för kurderna. Termen är i vissa 
avseenden vag. Dock fyller den en funktion genom att visa på att aktivismen är etnopoli-
tiskt orienterad men att inte enbart etniska kurder är med i rörelsen, eller att etniska kurder 
per automatik stödjer rörelsen. Snarare kan ibland motsatsen gälla. Utöver detta måste 
termen förstås i ljuset av att ”pro-kurdisk” inte innebär ett statiskt tillstånd. Inställningen 
kan komma att ändras beroende på politiska omständigheter (jfr Watts 2010: 13, 180).  
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undersökt sambandet mellan politisk mobilisering och faktorer som påverkar 
denna mobilisering. Den bild som då framträtt kompletteras i mitt arbete genom 
att det visar på sambandet mellan formerna för politiskt motstånd och sådana 
faktorer som politiskt system, politiskt klimat och relationen mellan aktör och 
stat. Även faktorer som politisk nivå och huruvida motståndet uttrycks officiellt 
eller inofficiellt påverkar vilka former motståndet tar. 

Det finns mycket lite empirisk forskning om de kurdiska aktörernas mot-
ståndsstrategier. Däremot har det nyligen publicerats en del studier som tangerar 
mitt ämne. När det gäller kurdisk politisk aktivism har Watts (1999; 2004; 2006; 
2010) bedrivit forskning om institutionaliseringsprocessen i pro-kurdisk aktiv-
ism, närmare bestämt inom partiet BDP och dess föregångare. Watts (2010) 
konstaterar att partiet under perioden 1990–2008 visserligen fick tillgång till 
såväl finansiella som politiska resurser i den formella politiska sfären, men att 
det samtidigt utsatts för tvångsåtgärder från såväl rättssystem som säkerhetsstyr-
kor. Min avhandling tillför ytterligare dimensioner i och med att inte bara den 
formellt politiska sfären studeras utan även civilsamhället i form av media, före-
ningar och fackföreningar. Den uppmärksamhet som riktas mot diskursiv praktik 
är ytterligare en aspekt som skiljer mitt arbete från tidigare, närliggande studier. 
Uçalar (2009) vars avhandling tangerar min fokuserar på kurdiska språkrättig-
heter i Turkiet och det inflytande som intellektuella kurder i exil har haft på den 
utveckling som skett. Uçalar redogör för den kritik som riktats mot reformerna, 
en kritik som handlar om att dessa kommit till utan verklig hänsyn till behoven 
hos de berörda. Även språkets relation till den kurdiska identiteten diskuteras av 
Uçalar (2009), som påpekar att språk och nationell identitet inte nödvändigtvis 
hänger samman.10 Min avhandling visar dock att språkfrågan har en central po-
sition. Cengiz Gunes (2012) har studerat hur den kurdiska nationalismen i Tur-
kiet utvecklats från proteströrelse till motståndsrörelse. Gunes skriver att de 
perspektiv som dominerat studiet av kurdisk identitet, oavsett om de tagit identi-
teten för given eller ifrågasatt den, inte intresserat sig för hur den utvecklats 
inom ramen för den kurdiska diskursen. Mitt arbete skiljer sig således från de 
perspektiv som hittills dominerat genom att det fokuserar på den diskursiva prak-
tiken, samtidigt som jag mer specifikt intresserar mig för den politiska identite-

                                                          
10 Nesrin Uçalar disputerade (2009) på avhandlingen Between Majority Power and Mino-
rity Resistance: Kurdish Linguistic Rights in Turkey vid Lunds Universitet. Avhandlingen 
hade redan godkänts av betygsnämnden vid Marmara Üniversitesi i Turkiet där Uçalar
genomfört sina doktorsstudier men han tilläts inte att disputera på grund av avhandlingens 
tema (Lunds universitets nyhetssida 2009-11-09). 
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ten och hur denna konstrueras med hjälp av termer som uttrycker och markerar 
nationell identitet.11

Kurder i diasporan har studerats av såväl Minoo Alinia (2004) som av Khalid 
Khayati (2008). Forskning som behandlar kurdernas politiska historia i ett bre-
dare perspektiv har främst bedrivits av McDowall (2000), Bruinessen (2000) och 
Taspınar (2005). Dessa forskare studerar i första hand återuppvaknandet av kur-
disk nationalism från 1960-talet och framåt, vilket de förklarar med hänvisning 
till moderniseringsprocessen i Turkiet. En liknande forskningsinriktning, dock 
med fokus på konflikten mellan PKK och Turkiet, har utvecklats av Gürbey 
(1996; 2000), Kirişci och Winrow (1997), Barkey and Fuller (1998), Gunter 
(1990; 2008) samt Ibrahim (2000), och Bozarslan (2000). Andra forskare som 
har studerat kurdisk identitet är Izady (1992) och Hassanpour (1992), vilka foku-
serar på etnicitetens roll. 

Ett generellt problem med forskningen på området är att kurderna ofta stude-
ras som om de i politiskt hänseende vore en homogen grupp. Ett exempel är 
Metin Hepers forskning (2007). Ett sådant synsätt kan kritiseras eftersom det inte 
finns ett homogent kurdisk politiskt agerande utan istället förekommer en mängd 
olika och motstridiga strategier. Heper ställer sig frågan hur kurder och turkar 
åter kunnat samarbeta. Den pluralism vad gäller kurdisk politisk aktivism som 
mitt arbete visar på kan delvis förklara hur kurder och turkar kan samarbeta så 
pass väl, trots årtionden av uppslitande konflikt. I och med närmandet till EU har 
reformer genomförts som skapat möjligheter för kurdisk politisk mobilisering 
som tidigare inte funnits. Dessa nya politiska möjligheter innebär att utrymmet 
ökar för andra former av motstånd än det väpnade, som genom PKK kommit att 
prägla mycket av den kurdiska frågan. 

I avhandlingen kommer det synliggöras hur kurdiska politiska aktörer försö-
ker ta sig in i den formella politiken och hur statens institutioner, även om de 
reformerats i syfte att öka utrymmet för minoriteter, försvårar denna process 
genom lagar och ideologi. Detta bland annat för att det inte finns utrymme för 
multinationalism i den turkiska statsideologin, kemalismen, vilken genomsyrar 
samt normerar lagar och institutioner. 

1.4 Syfte och frågeställningar  
Ämnet för denna avhandling är de pro-kurdiska motståndsstrategierna i Tur-
kiet. De kommer att undersökas dels med hjälp av en deskriptiv analys av de 
yttre förutsättningarna, dels genom att studera aktörernas språkbruk vilket 
                                                          
11 Cengiz Gunes dekonstruktion av kurdisk identitet och nationalism inom akademisk 
litteratur är det hittills mest omfattande arbetet som dekonstruerar kurdisk akademisk 
diskurs (2012). 
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reflekterar en större social praktik vad gäller motståndsstrategier. Detta förfa-
ringssätt förutsätter att två olika analysnivåer och analysmetoder tillämpas för 
att producera kunskap om de yttre förutsättningarna och de existerande mot-
ståndsstrategierna hos pro-kurdiska aktörer i turkisk politik. 

Genom en analys av de yttre förutsättningarna för pro-kurdisk politisk aktiv-
ism synliggörs mobiliseringsmöjligheterna. Här kommer jag att använda mig av 
en teoretisk ram bestående av teorier dels om etnopolitisk mobilisering, dels om 
möjlighetsstrukturer.  

Genom att analysera språkbruket i de teman som framträtt i intervjumaterialet 
avser jag att lyfta fram hur motståndsstrategier konstruerats språkligt av pro-
kurdiska politiska aktörer. Utgångspunkten för detta är en diskursanalytisk ansats 
som är av pragmatisk karaktär.  

För att kunna besvara avhandlingens övergripande fråga – Vilka motstånds-
strategier används inom den pro-kurdiska rörelsen i Turkiet? – har jag formule-
rat två sammanhängande delfrågor. Dessa delfrågor är i sin tur kopplade till 
avhandlingens sekventiella struktur. Således behandlar avhandlingens del II den 
första delfrågan och del III den andra. Den första delfrågan är:

Hur ser de yttre förutsättningarna ut för pro-kurdisk politisk mobilise-
ring i Turkiet under den aktuella tidsperioden?

För att svara på den frågan görs en analys av de yttre förutsättningarna som krä-
ver ett teoretiskt ramverk som innefattar begreppen etnopolitisk mobilisering och 
politiksa möjlighetsstrukturer. Den analys som görs av det empiriska materialet 
med denna teoretiska ansats kommer att redovisas i följande kapitel: 3. Idén om 
den turkiska staten, 4. Turkiet och frågan om rättssäkerhet och 5. Kurdisk poli-
tisk mobilisering.

Den andra delfrågan är:  

Vilka motståndsstrategier kan urskiljas i det språkbruk man finner 
bland de pro-kurdiska aktörerna?  

Syftet här är att analysera vad aktörernas språkbruk säger om social praktik i 
ett begränsat politiskt utrymme. Frågan besvaras genom att analysera respon-
denternas utsagor språkligt och tematiskt, vilket görs i tre olika avsnitt med var 
sitt tema. På det stora hela kan avhandlingens del III sägas handla om hur etno-
politiska motståndsstrategier konstrueras språkligt. Utgångspunkten i avhand-
lingens del III är ett ”nedifrån-och-upp” perspektiv. Det är respondenternas 
utsagor, uppfattningar och aktioner som är i fokus. Respondenterna ger i sin 



ZELAL BAL Pro-kurdiska politiska motståndsstrategier i Turkiet 25

egenskap av representanter för pro-kurdisk politisk aktivism sitt perspektiv på 
situationer de upplevt.  

Utöver detta kommer analysen i del III att inkludera ett förändringsperspektiv 
mellan 2005, då de första intervjuerna gjordes, och 2008, då den andra om-
gången intervjuer genomfördes; här ska nämnas att de personer som intervjuades 
delvis var desamma vid båda tillfällena. År 2005 inleddes förhandlingar om ett 
turkiskt EU-medlemskap och en uppsättning reformer hade börjat genomföras, 
såsom rätten att hålla privata språkkurser och att ge ut publikationer på kurdiska. 
2008 pågick fortfarande förhandlingar om ett EU-medlemskap; samtidigt inled-
des arbetet med den så kallade ”kurdiska öppningen”, vilket så småningom resul-
terade i ett antal reformåtgärder från regeringens sida.  

1.5 Forskningsdesign 
I avhandlingen studeras de motståndsstrategier som de pro-kurdiska aktörerna 
använder sig av. Givetvis är det enbart en liten del av befolkningen som ägnar 
sig åt denna form av politiskt motstånd. Föremålet för studien är således den 
politiskt aktiva eliten och de strategier som används av dess medlemmar. Till 
viss del kommer strategierna till uttryck inom ramen för konventionell politik 
medan andra strategier kommer till uttryck via informella kanaler. Detta studeras 
i avhandlingens empiriska avsnitt i del III. Det som studeras i avhandlingen är en 
exkluderad grupps strategier för att få tillgång till formell politik och därmed 
påverka den politiska ordningen. Exkluderingen från den formella politiken sker 
i den rådande ordningen strukturellt, genom konstitutionella begränsningar som 
bland annat gör omöjligt att etablera partier eller organisationer på etnisk grund. 
De strukturella begränsningar som finns för pro-kurdiska aktörers deltagande i 
politiken är ett skäl till den sekventiella strukturen i avhandlingen, som ger ut-
rymme för en separat redogörelse för dessa. 

Ambitionen att studera pro-kurdiska etnopolitiska motståndsstrategier har 
krävt två på varandra följande analyser, vilka har fått utgöra avhandlingens de-
sign. Den första av de delfrågor som formulerades ovan, den om de yttre förut-
sättningarna för pro-kurdisk mobilisering, besvaras med hjälp av begreppen 
politiska möjlighetsstrukturer och etnopolitisk mobilisering. Del II, som utgör 
den första delen i avhandlingens sekventiella struktur, redogör för den kemalist-
iska ideologin och de konstitutionella restriktioner som denna fört med sig. Även 
Turkiets strävan efter EU-medlemskap, vilken ligger bakom konstitutionella 
förändringar, diskuteras. Denna strävan förstås i avhandlingen som bidragande 
till nya möjlighetsstrukturer för pro-kurdisk politisk mobilisering.  Ett exempel 
på detta gavs när artiklar i anti-terrorlagen modifierades för att Europaparlamen-
tet skulle ratificera de inledande förhandlingarna ett EU-medlemskap 1996. Mo-
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difieringen av anti-terrorlagen var en följd av EU:s uppmärksammanden av Tur-
kiets brister i respekten för mänskliga rättigheter och minoritetsrättigheter. Dessa 
brister blev särskilt iögonfallande sedan kurdiska parlamentsledamöter arreste-
rats, trots att parlamentsledamöter har immunitet, och eftersom ett av gripandena 
berodde på ett anförande i parlamentet som hållits på kurdiska (Narbone & Tocci 
2009:22; Faucompret & Konings 2008). 

Det resonemang som förs kring yttre förutsättningar i del II baseras på tanken 
att polititisk mobilisering möjliggörs som en konsekvens av nya politiska möj-
lighetsstrukturer. Nya möjlighetsstrukturer bidrar till nya politiska mobiliserings-
strategier inom ramen för det aktuella politiska systemet. När möjlighetsstruk-
turer inte ger utrymme för den etnopolitiska gruppens strävan kan det bli aktuellt 
med motstånd utanför de formella politiska kanalerna, vilket kan leda till att nya 
motståndsstrategier tar form (jfr Tarrow 1998; Esman 1994). Samtidigt som 
institutionella strukturförändringar sätter igång den etnopolitiska mobiliserings-
processen kan de politiska förändringarna även avskräcka från mobilisering. 
Därför kan de institutionella strukturerna och förutsättningarna ha betydelse för 
om mobiliseringen blir framgångsrik eller inte (Vogus & Davis 2005). En veder-
tagen uppfattning är att de rättigheter som givits kurderna i och med de reformer 
som genomförts i Turkiet inte har överensstämt med gruppens förväntningar.  

Valet att i avhandlingen utgå från teorier om sociala rörelser skulle kunna 
ifrågasättas, dels eftersom flera olika arenor täcks i avhandlingen och dels med 
tanke på att sociala rörelser till sin karaktär generellt är mindre organiserade och 
styrda än till exempel partier och medier. Men även om partier är en del av stu-
dien framstår de metoder och strategier som används av de aktuella partierna 
som mer lika sociala rörelsers än gängse mönster i demokratiska västländers 
partipolitik, både vad gäller politisk stil och tillvägagångssättet. Pro-kurdiska 
partier använder sig exemeplvis av icke-konventionella metoder och agerar till 
exempel på såväl lokal och regional som nationell och global nivå.  Hos samtliga 
aktörer som behandlas i studien är kurdfrågan central, vilket också motiverar 
bruket av teorier om sociala rörelser. Aktörernas strävanden skiljer sig i och för 
sig från vad som är typiskt för sociala rörelser så tillvida att sociala rörelser i 
regel har en enskild sakfråga i fokus. I de kurdiska strävandena däremot finner 
man många olika anspråk och krav på allt ifrån språkrättigheter till federation. 
Ytterligare en skillnad är att flera av aktörerna strävar efter att erhålla någon 
form av makt inom ramen för den officiella politiken, vilket en social rörelse i
regel inte gör.  

Etnopolitisk mobilisering och möjlighetsstrukturer utgör nödvändiga teore-
tiska utgångspunkter i del II, eftersom de fenomen som behandlas varit avgö-
rande för den omfattande pro-kurdiska mobilisering som skett. I kapitel 2 som 
utgör avhandlingens teoriram diskuteras just dessa faktorer. I avsnitt 2.1 Etnopo-
litisk mobilisering tas begrepp såsom etnonationalism och mobilisering upp. I 
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avsnitt 2.2 Möjlighetsstrukturer och motståndsstrategier diskuteras taktik och 
hur motstånd kan förstås. Sedan följer tre deskriptiva kapitel: kapitel 3, 4 och 5. I
kapitel 3. Idén om den turkiska staten diskuteras den turkiska statsideologin och 
dess grundprinciper. De reformer som genomförts under senare år presenteras 
närmare i kapitel 4. Turkiet och frågan om rättssäkerhet. Reformerna har till 
största delen genomförts under mandatperioder då det pro-islamiska partiet AKP 
haft regeringsmakten, vilket också har utgjort tidsramen då intervjuerna har ge-
nomförts (2005 respektive 2008). AKP har alltsedan det bildades varit ett om-
tvistat parti och dess agenda alltid föremål för spekulationer. Partiet har uppre-
pade gånger hotats av att bli förbjudet eftersom dess grundläggande ideologi gått 
stick i stäv mot militärens och statsideologins – kemalismens – principer om att 
det moderna Turkiet ska administreras av sekulära krafter. Trots sin sekulära 
ideologi har dock militären använt religionen för att stabilisera det politiska kli-
matet i landet (Eligür 2010). I kapitel 5. Kurdisk politisk mobilisering diskuteras 
bakgrunden till pro-kurdisk mobilisering i Turkiet.

I avhandlingens del III, vilken utgör den andra delen i den sekventiella upp-
delning som gjorts av avhandlingen, studeras respondenternas utsagor med hjälp 
av kritisk diskursanalys som ansats. I kapitel 6. Diskurs som politisk handling
redogörs för denna metod. I det efterföljande kapitlet 7. Intervjuer, redogörs för 
vilka de intervjuade är och hur urvalet gjorts. I kapitel 8. Motståndsstrategier
analyseras intervjumaterialet. Kapitlet är uppdelat i tre delar. Avsnitt 8.1 Nat-
ionalitet diskuterar hur den etniska identiteten kommer till uttryck i responden-
ternas utsagor och hur detta blir en del i det politiska deltagande. Avsnitt 8.2 
Territoriet, analyserar hur territoriets betydelse kommer till uttryck diskursivt. 
Avsnitt 8.3 Repression och motstånd tar upp statens begränsande roll för kurdisk 
politisk aktivism, samt det motstånd som begränsningarna ger upphov till. Kapi-
tel 8 i sin helhet syftar till att visa på vilka olika motståndsstrategier de pro-
kurdiska aktörerna använder sig av i den situation de befinner sig i. Avsikten i 
del III är att genom en analys av de pro-kurdiska aktörernas subjektiva tolkning-
ar och synsätt erhålla kunskap om hur de uppfattar sitt handlingsutrymme. Det 
görs med hjälp av analysinstrument från kritisk diskursanalys, det vill säga ge-
nom att se på respondenternas lexikala val, koherens, transitivititet och modali-
tet. Med hjälp av dessa instrument skapas en bredare förståelse av den språkliga 
praktiken som aktörerna både tar del av och själva skapar. Analysmetoden i del 
III bidrar också till att ge en djupare förståelse av hur respondenternas uppfatt-
ningar om staten och dess institutioner samt den egna mobiliseringsprocessen 
utgör förutsättningarna för möjliga politiska strategier, i form av motstånd. 
Denna analysingång gör det möjligt att studera aktörerna i deras egenskap av 
subjekt, och riktar uppmärksamheten mot hur de uppfattar staten och dess roll 
och hur dessa uppfattningar styr deras politiska handlingar. Avhandlingen avslu-
tas med del IV: Slutkommentarer och diskussion. Denna del består av endast ett 
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kapitel: 9. Slutsatser. Där sammanfattas de resultat som framkommit i avhand-
lingens olika delar och därmed besvaras avhandlingens frågeställningar. Den 
utveckling som ägt rum i Turkiet sedan materialets inhämtande berörs också och 
relateras till avhandlingens övergripande tematik. 
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Del II: De yttre förutsättningarna för 
                      mobilisering 
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2. Teoriram 
Syftet med avhandlingens del II är att presentera det teoretiska ramverk som 
används för att besvara den första forskningsfrågan: Hur ser de yttre förutsätt-
ningarna ut för pro-kurdisk mobilisering i Turkiet under den aktuella 
tidspeioden? Denna del består av fyra kapitel och utgör den första delen i av-
handlingens tvådelade sekventiella struktur. Det kapitel som följer närmast är i 
sin tur uppdelat i två avsnitt: 2.1 Etnopolitisk mobilisering och 2.2 Möjlighets-
strukturer och motståndsstategier. Denna uppdelning har gjorts med tanke på att 
den etnopolitiska identiteten utgör den bakgrund mot vilken möjlighetsstrukturer 
och motståndsstrategier tar form. Efter att detta teoretiska ramverk presenterats 
följer tre kapitel av mer deskriptiv karaktär. I kapitel 3. Idén om den turkiska 
staten presenteras och problematiseras bland annat den kemalistiska ideologin 
och militärens roll i företeelser som spelat och alltjämt spelar en avgörande roll 
för den turkiska statens sätt att fungera. Inte minst gäller detta i förhållande till 
kurderna och skapandet av en kurdisk nationell identitet. Kapitel 4. Turkiet och 
frågan om rättssäkerhet tar upp frågor om institutioner, lagstiftning och rättig-
heter som är relaterade till de intervjuades utsagor. Kapitel 5. Kurdisk politisk 
mobilisering behandlar frågor om hur kurdisk politisk mobilisering ägt rum inom 
ramen för idén om nationalstaten och hur den kurdiska identiteten tagit form 
historiskt. Sammanfattningsvis syftar det teoretiska ramverk och den bakgrund 
som här presenteras till att visa på hur idén om den turkiska staten utgör en 
grundförutsättning för de möjlighetsstrukturer som de kurdiska aktörerna verkar 
inom. Dessa möjlighetsstrukturer sätter sedan sin prägel på de strategier som 
aktörerna använder sig av när de i sin tur försöker påverka de strukturer de har 
att förhålla sig till. 

2.1 Etnopolitisk mobilisering 
2.1.1 Politiserad etnicitet 
Forskning relaterad till stater som är etniskt uppdelade brukar i regel utgå ifrån 
nationalismforskning (Ishiyama & Breuning 1998:3). Intresset för nationalism- 
och rörelseforskning har, i synnerhet efter Berlinmurens fall, ökat markant. Det 
har medfört att olika perspektiv på vad nationalism är har uppstått (Dahlstedt, 
Liedman 1996:13; jfr Melucci 1996) vilkai sin tur har skapat olika forsknings-
traditioner. Huvudskillnaderna mellan dessa ligger i att grunderna till och upp-
komsten av nationstänkandet härleds från olika företeelser (Smith 2000; 2004; 
Gellner 2006, Anderson 1991, Hylland Eriksen 1993, Guibernau 1995; 2007).
Man brukar skilja mellan modernister och primordialister. Modernister såsom 
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Gellner, Kedourie, Hobsbawm, Laitin och Connor (1994) samt Benedict Anders-
son (1983; 1993) menar att nationalismen är ett modernt fenomen som har upp-
stått i och med industrialismen och uppstår i samhällen där (politiska) föränd-
ringar är påtagliga. Gellner menar att nationalismen främst har sina rötter i ut-
veckling som sker på ojämlika villkor och att den ska förstås som en reaktion på 
förändringar som inte tar hänsyn till individers behov. Benedict Andersson 
(1983; 1993) myntade begreppet om nationen som en ”föreställd gemenskap”,
vilket bygger på att nationen mer påminner om släktband eller om religiös ge-
menskap än om politiska ideologiska band. Vissa forskare menar att kalla krigets 
slut har resulterat i att just primordiala konflikter i multietniska stater är nästintill 
omöjliga att förhindra och att de har bidragit till att stater har destabiliserats 
(Esman 1994:2; Ishiyama & Breuning 1998:1; Østerud 1997; jfr Gurr 2000:23–
24).  

Framväxten av etnopolitisk mobilisering härleds bland annat från olika former 
av moderniseringsprocesser och demokratisering (Esman 1994:17–18). Utgångs-
punkterna i studier av etnopolitiska konflikter och mobilisering skiftar, men de 
flesta tar avstamp i teorier om revolutioner (Harff and Gurr 2003). Även om 
revolutionsforskning har dominerat forskningsfältet går det att urskilja andra 
perspektiv på hur etniska konflikter ska förstås och analyseras.12 De olika forsk-
ningsinriktningarna varierar, från att vara inriktade på hur etniska identiteter 
utvecklas och förändras över tid till att även omfatta varför etniska grupper ut-
manar och strider mot varandra (Harff and Gurr 2003; Ozlak 1992). Till skillnad 
från andra forskningsfält som rör etnicitet är det inom statsvetenskaplig forsk-
ningen ett relativt outforskat forskningsfält att studera etnopolitik (jfr Sofi 2009; 
Hettne 1992; Sen 2006). Inom statsvetenskapen är ämnet relevant när etniciteten 
politiseras,13 det vill säga att politiska krav formuleras av den etniska grupp som 
                                                          
12 Det finns olika perspektiv och forskningstraditioner för att förklara etnopolitiska kon-
flikter. Framträdande perspektiv är det primordialistiska, instrumentella och konstruktiv-
istiska. I Harff och Gurr definieras den kurdiska nationen ur ett konstruktivistiskt perspek-
tiv. Med detta perspektiv betonas hur identiteten förändras över tid, av till exempel eliten 
och/eller genom interetniska relationer, men det innebär inte att man menar att det kollek-
tiva minnet förlorar sin betydelse. De olika perspektiven har olika funktioner i beskriv-
ningen av etnopolitisk mobilisering (Harf & Gurr 2003:96–97).
13 Hettne skriver ”Politisering innebär också att det ofta flytande mönstret av etniska 
identifikationer fixeras på en viss nivå, och att den grupp som därmed utkristalliseras 
kommer att agera som en homogen politisk aktör med ett gemensamt projekt; att öka sin 
politiska autonomi, att stärka sin kulturella identitet och förbättra sin resurssituation” 
(Hettne 1992:18). Min kritik (som gäller det kursiverade i citatet) är att det inom en etnisk 
grupp kan finnas olika politiska aktörer som konkurrerar med varandra, även om de har 
gemensamma intressen i en politisk sakfråga, rörande till exempel språkrättigheter. Tänk-
bara orsaker är ideologiska faktorer och strävan efter officiell makt, vilka kan innebära att 
aktörernas ståndpunkter förhindrar samarbete.
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också är den som kraven specifikt berör. Politiserad etnicitet innebär att gruppen 
börjar agera som en politisk aktör, vilket också leder till att förhållandet mellan 
stat och etnopolitisk grupp kan polariseras mer än tidigare (Hettne 1992:15; Gurr 
2000:5). När etniciteten politiseras påverkas alla samhällsnivåer. Detta innebär 
dock inte att en stat med flera etniska gemenskaper per automatik eller nödvän-
digtvis leder till att etniciteten politiseras (Esman 1994:16–21). En politiserad 
identitet innebär inte heller att en strävan efter en nationalstat uppstår automa-
tiskt. Det kan ställas andra krav än en egen stat, exempelvis på språkrättigheter, 
organiseringsrätt eller någon form av autonomi. Sannolikheten för att etnopoli-
tisk mobilisering ska ske blir större om gruppen bär på en statstradition (jfr Vizi 
2001; jfr Hettne et al 1998:404–405). Synsätten på vad som ses som statstradit-
ion skiljer sig också åt. Det finns till att börja med de som hävdar att för att anses 
som en nationell minoritet måste gruppen ha existerat som en stat, annars förblir 
man per definition en etnisk minoritet. Det går också att göra en bredare tolkning 
och säga att nationalitet är något som bildas i gruppens medvetande, antingen 
som ett minne av tidigare strävanden efter en nation eller helt enkelt som en idé 
om en framtida stat. Etnopolitisk mobilisering förutsätter inte heller att gruppen 
per definition är ”etnisk” i striktare bemärkelse. Många faktorer, exempelvis 
kollektiva trauman, kan bidra till att människor upplever sig ingå i en gemenskap 
som i någon mån kan betraktas som etnisk (Gurr 2000:8). Andra faktorer som 
brukar lyftas fram som bidragande orsaker till politiserad etnicitet är att den 
aktuella nationalstatens legitimitet befinner sig i kris, och att nationsbyggnads-
processen skett mot bakgrund av stridigheter (Hettne et al 1998:404, Hettne 
1992:93). I synnerhet om nationsbyggnadsprocessen har varit avsiktlig och ag-
gressiv, till exempel genom förbud av språk, religion och kulturella kännetecken, 
ökar sannolikheten för att etniciteten ska politiseras än mer. Även påtvingad 
användning av nationella symboler såsom flagga, helgdagar, nationalikoner, 
nationalsång samt institutioner som etablerats just för att skapa en gemensam 
nation bidrar till etnisk politisering. När de kulturella, etniska och religiösa skill-
naderna blir för påtagliga och staten inte förmår att tillgodose de olika grupper-
nas intressen eller krav, kommer statens institutioner så småningom att ifrågasät-
tas genom etnopolitisk mobilisering. Detta leder inte sällan till att staten blir mer 
auktoritär och gör större anspråk på ökad statlig kontroll (Østerud 1997:11, 23; 
Hettne et al 1998:370; se även Hettne 1992:93; Esman 1994; Vizi 2001).

Även om politiserad etnicitet som begrepp redan har introducerats, krävs här 
en mer ingående diskussion av begreppet samt de nära sammanhängande be-
greppen nation och identitet. Vad menar vi till exempel med ”etnicitet”? Och hur 
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blir en etnicitet politiserad? En definition av etnicitet14 som det ofta refereras till 
är Smiths, där begreppet står för en identitet som innefattar gemensamma myter, 
värderingar, minnen och symboler (Smith 1993:15–16).15 En etnicitet är oftast 
bildad på basis av gemensamma kulturella drag såsom språk, religion och en 
föreställning om ett gemensamt förflutet och en gemensam framtid. Begreppet 
etnicitet har mer eller mindre blivit en synonym till ordet ”folk” (Smith 1993:15–
16).  Det kan också fungera som en markör som anger att en viss grupp skiljer 
sig från en annan (Hylland Eriksen 1993:19–23). Smith har föreslagit en distinkt-
ion mellan begreppen etnicitet och nationalitet baserad på ett antal kriterier (utö-
ver den ovannämnda om att nationer är politiserade former av etnicitet).16  En 
etnicitet (ethnie) har enligt denna definition gemensamma minnen, band till ett 
hemland, är kulturellt skild från andra grupper och inom dess elit finns någon
form av solidaritet (Smith 2001:12–13). En nation uppvisar också vissa sådana 
drag, men de är mer utvecklade i form av ett gemensamt minne, en offentlig 
kultur, besittningen av ett hemland, gemensamma rättigheter och plikter, samt 
möjligtvis ett gemensamt ekonomiskt system (Smith 2001:12–13; Smith 2002).   

                                                          
14 Inom det modernistiska perspektivet skiljer man mellan nationer och etniska grupper 
(Hutchinson 2005:2). Teoretiska utgångspunkter för studier om etnicitet är ett traditional-
istiskt respektive instrumentalistiskt perspektiv. Tre utgångspunkter för att studera etniska 
konflikter dominerar forskningsfältet: primordialism, instrumentalism och konstruktivism. 
Dessa tre synsätt täcker olika förklaringar till varför etniska konflikter uppstår och ska 
inte förstås som motstridiga eller som inbördes uteslutande utan de kompletterar varandra. 
Inom ett primordialistiskt angreppsätt betonas att etniska och religiösa identiteter har 
historiska samt sociala rötter. Modernisering uppfattas inom detta perspektiv som en 
process där den etniska identiteten får en allt mer undanträngd plats i människors liv. 
Inom ett instrumentalistiskt perspektiv utgås ifrån att en kulturell identitet framträder när 
en grupp vill uppnå vissa materiella och politiska fördelar. Modernisering uppfattas i detta 
perspektiv som en process där etniska minoriteters utsatthet och diskriminering blottläggs. 
Ett konstruktivistiskt perspektiv har istället till syfte att synliggöra hur identitet uppstår 
och förändras under en given tid (Hutchinson 2005; Gurr 2000; Hettne 1992).  
15 Smiths definition utgår från ett primordialt perspektiv på etnicitet, vilket innebär att 
etnicitet betraktas som något givet.  Etnisk medvetenhet grundas i regel på ett primordialt 
perspektiv. Man kan med hjälp av ett konstruktivistiskt perspektiv skilja mellan vad som 
ursprungligen gjorde gruppen medveten om sin etnicitet och de faktorer som sedan för-
ändrar identiteten över tid (Hettne 1992:25).  
16Smith är i vissa avseenden konstruktivist i sin förståelse av nationalismen. Nationalism 
är enligt honom något som formats av den intellektuella eliten. Hunchinson positionerar 
sig i linje med Smith och båda dessa står relativt nära Greenfelds konstruktivistiska tolk-
ning av nationalismen. Dock står Hunchinson närmare ett instrumentalistiskt perspektiv 
bland annat i och med den tydliga skiljelinje han drar mellan kulturell och politisk nation-
alism och hur de används (Dahlstedt, Liedman 1996:14) 
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Det finns flera andra sätt att se på etnicitet och nation och vad som skiljer dem 
åt. Vissa teoretiker hävdar att de är givna medan andra hävdar att de är före-
ställda (jfr Anderson 1991). Begreppen etnicitet och identitet överlappar ibland 
varandra. Etnicitet kan betraktas som en grundläggande nivå av identiteten, en 
nivå som har att göra med sådant som förenar den enskilde i ett samhälle med 
andra människor. På samma gång är etnicitet bara en av ett antal individuella 
och kollektiva identiteter som tillsammans utgör en individs ”själv”. Ett exem-
pel på identiteter i konflikt kan vara en person som identifierar sig både som 
kurd och som medlem av en organisation där det det inte är tillåtet att offentligt 
uppvisa en kurdisk identitet. En sådan konflikt kan uppstå som en konsekvens 
av både lojalitet med organisationen ifråga (eller med staten) eller av ovillighet 
att bryta mot lagen. Även om en turkisk och en kurdisk identitet officiellt är 
oförenliga så är det troligt att många människor inom sig upplever att identite-
terna blandas i större eller mindre utsträckning. En bidragande faktor här kan 
vara den påtvingade assimilationen inom skolutbildningen, vilket nedanstående 
uttalande ger ett exempel på:  

Vår organisation har för tillfället sina lokaler precis intill en skola, och varje mor-
gon hör vi hur barnen tvingas sjunga: ”Jag är turk, jag är bra och jag är flitig.” 
Detta sjunger de varje morgon. Det är ledsamt att höra. Varje dag tvingas de kur-
diska barnen att ljuga om sin identitet. (Toplum-Der 2005) 

  

Idén om ett territorium är central för nationella identiteter, men även andra 
identiteter kan ha territoriella aspekter. En person kan till exempel identifiera 
sig som kurd, Diyarbakırinvånare och som invånare i ett specifikt grannskap 
(Ekman 2001:74–75). Enligt Benedict Anderson är nationen en föreställd poli-
tisk gemenskap (Anderson 1983:6). Anderson menar att en nationell gemen-
skap endast existerar i våra föreställningar, eftersom vi aldrig kommer att ha en 
relation till alla medlemmar av nationen (Anderson 1983:6). Alla medlemmar 
av en viss etnisk grupp kommer aldrig att ha samma värderingar och normer 
och i synnerhet kommer de inte att ha gemensamma mål. Den nationella identi-
teten kommer att vara splittrad på ett antal olika sätt (jfr Gurr 2000:5). 

Tomas Hylland Eriksen menar att en individs känslor gentemot en gemenskap 
kan jämföras med en individs relation till sin familj. Familjen utgör kärnan, i den 
meningen att den vill man skydda och att ett hot mot familjen också är ett hot 
mot en själv (Hylland Eriksen 1993). Det identitetsdilemma som uppstår hos 
många som vuxit upp med kurdiska som familjespråk, när de träder in i den 
offentliga sfären (där de förväntas kommunicera på turkiska), kan i viss utsträck-
ning förklara varför somliga blir mer radikala i sitt engagemang för den kurdiska 
saken. Detta i synnerhet som den turkiska statsideologin, kemalismen, utsluter 
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dubbla identiteter av det slag bruket av kurdiska vid sidan av turkiska skulle 
innebära.  

Det går i praktiken inte att dra en tydlig gräns mellan etnicitets- och nations-
begreppen. Teoretiskt kan man koppla nationsbegreppet till strävanden efter en 
egen stat. Ett sätt att formulera skillnaden är att nationer är politiserade former av 
etnicitet (Smith 1986). Etnicitet i politiserad form, med andra ord en nation, är 
ett av de fenomen avhandlingen är speciellt inriktad på. Därför måste etnicitetens 
betydelse belysas och kontextualiseras. Studier om politiserad etnicitet är alltid 
beroende av historisk kontextualisering (jfr Meyer 2007:23), även om etniska 
identiteter i regel görs medvetna om sin särart med argument av primordial ka-
raktär.  Etniciteter likaväl som nationer är psykologiska och kulturella företeelser 
vilket innebär att de inte är lätta att upplösa (Hettne 1992:59). Etnicitet är heller 
inte ett statiskt tillstånd, utan symboler, värden och attribut kan växla beroende 
på politiska, ekonomiska och sociala omständigheter. Till exempel kan det som 
skiljer ”oss” från ”dem” komma att ändras beroende på sådana faktorer. Samti-
digt har det noterats att behovet av etnisk identitet också har djupa känslomäss-
iga och psykologiska grunder (Hettne 1992:19, 23, 25 samt kap 2 och 3). De 
olika egenskaper som kännetecknar en etnicitet är olika betydelsefulla i olika 
situationer och vissa av dem kan ibland till och med saknas (Romano 2006:5).  

2.1.2 Nationalism 
Inom ramen för nationalism som ideologi förväntas individer vara lojala mot 
nationalstaten, dess institutioner och dess symboler. Nationalismen som ideo-
logi ger ett folk rätt till självbestämmande inom ett avgränsat territorium. Ideo-
login som sådan idealiserar inte enbart det förgångna utan även enskilda hän-
delser i form av erövringar och historiska slag. Inom ideologin ryms också 
föreställningar om att nationen måste vara beredd att försvara sina gränser mot 
yttre hot (Esman 1994:28). Nationalism förstås i min avhandling även som en 
diskurs som bidrar till att forma vår uppfattning om världen och vår plats i den. 
I diskursen produceras och reproduceras vi som medlemmar av nationen (Billig 
1995:6). Özkırımlı beskriver nationalismen som en tolkningsram som präglar 
en individs tal, uppträdande och attityder (2000:4) och som ett filter varigenom 
vår uppfattning om vår omvärld och vår förståelse av den skapas. Den roll 
nationalismen spelat har varierat. Å ena sidan har nationalism som politisk 
doktrin gett upphov till moderna demokratier och politiskt självbestämmande 
liksom till nationella frihetsrörelser. Å andra sidan har strävan efter att skapa 
homogena nationalstater gett upphov till exkludering av etniska, kulturella och 
religiösa minoriteter, och i konsoliderade demokratier har den fått främlingsfi-
entlighet att blossa upp (Ishiyama & Breuning 1998:3). Då nationalismen har 



ZELAL BAL Pro-kurdiska politiska motståndsstrategier i Turkiet 37

varit källan till nationella frihetsrörelser har utländskt inflytande setts som både 
orättvist och illegitimt. Sedan franska revolutionen har det i nationalismen 
ingått att varje nation har rätt att bilda en egen stat. Detta är en av förklaringar-
na till varför statseliter strävat efter att skapa en sammansluten nation. Ibland 
har man nöjt sig med krav på assimilering men ibland har man också gått så 
långt som till deporteringar, folkmord och utrensning (jfr Esman 1994:4). 

2.1.3 Etnonationalism och etnopolitik 
Ett alternativt begrepp till nationalismbegreppet har etnopolitik blivit. Etnopoli-
tik kan i korthet sägas vara politik som sker mot bakgrund av etniska förhållan-
den (Ishiyama & Breuning 1998:3). Etnopolitiska grupper brukar kategoriseras 
efter sina politiska aspirationer.17 I min avhandling kommer kurdisk politisk 
mobilisering att benämnas etnonationalism eller etnopolitik, beroende på karak-
tären av den förda politiken.  

När det gäller etnopolitiska grupper görs i regel en åtskillnad mellan nation-
ella grupper och minoritetsgrupper. Till nationella grupper hör etnonationalister, 
nationella minoriteter, och urbefolkningar. Till minoritetsgruppen hör bland 
annat religiösa grupper (Gurr 2000: 16-18). Grupperna kan också delas in efter 
politiska mål och status.  Uppdelningen indikerar vilket politiskt mål grupperna 
har samt vilken anknytning de har till territoriet och samhället de lever i. Urbe-
folkningar har varit självständiga men enligt etnonationalistiska perspektiv strä-
var de i regel inte efter att bli autonoma eller självständiga utan vill snarare bli 
kvar i den existerande staten (Harff & Gurr 2003:19).    

Begreppet etnonationalism används när den etnopolitiska gruppen i ett tidi-
gare historiskt skede har haft en självständig politisk struktur och när det på den 
politiska agendan finns krav på självständighet eller autonomi18.  Etnonational-
ism kan ta sig uttryck i en önskan om en ny stat eller om att återskapa den stat 
som den etnopolitiska gruppen en gång styrde över.19 Moderna etnonationalist-
iska rörelser är orienterade mot aktioner för att få autonomi eller en självständig 
stat; i regel brukar detta rättfärdigas just med hänvisning till historisk självstän-
                                                          
17 Begreppet etnopolitisk grupp syftar på att gruppen har ett politiskt mål som den strävar 
mot (Harff & Gurr 2003; Esman 1994; Ishiyama & Breuning 1998).   
18 Autonomiers politiska struktur varierar i hög grad. Det som kännetecknar autonomier är 
att den etniska gruppen i viss mån har kontroll över sitt territorium, dess befolkning och 
de resurser som finns där. Dock rör det sig inte om självständiga stater (Harff & Gurr 
2003).  
19 Etnonationalism kan delas in i två olika typer pan-rörelser och separatistiska rörelser. 
Medan de förra aspirerar på att sammanföra två mindre politiska enheter, strävar de senare 
efter att avskilja sig från en större politisk enhet (Hettne 1992: 62). 
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dighet. Etnonationella grupper brukar vara regionalt koncentrerade och befolk-
ningen brukar vara stor. Därutöver brukar etnopolitiska grupper även ha ett orga-
niserat ledarskap (Harff and Gurr 2003:19–24). 

2.1.4 Etnopolitiska rörelser och mobilisering 
När individer som tillhör en etnisk gemenskap uppfattar sig som diskriminerade 
eller missgynnade kan det leda till mobilisering. Några faktorer som bidrar till att 
en etnicitet politiseras har diskuteras ovan. I den etniska politiseringsprocessen 
skapas och formuleras en medvetenhet om kollektivets strävan. I regel söker sig 
individer med lika uppfattningar till varandra och endast undantagsvis utför man 
aktioner på egen hand. Att mobiliseringen sker spontant är också ovanligt. Sna-
rare brukar gemenskapen ha varit missgynnad under en längre tid (Harff & Gurr 
2003: 103; Gurr 2000; Esman 1994; Ozlak & Nagel 1986).  

Generellt är det många faktorer som bidrar till att etnopolitiska grupper väljer 
att mobilisera sig. Två skilda perspektiv dominerar i forskningen om vilka dessa 
faktorer är. Det första betonar negativa faktorer såsom missnöje, hot eller bris-
tande rättigheter. I utsatta sammanhang skapas solidaritet inom gemenskapen 
och vi-känslan förstärks. (Esman 1994:29). Andra orsaker kan vara ekonomisk 
utsatthet och kamp om materiella resurser (Ozlak & Nagel 1986:2; Collier et al 
2003 i Dana Sofi 2009). Det andra perspektivet förklarar mobilisering med posi-
tiva faktorer (även om missnöjet av de allra flesta ses som en bidragande orsak.) 
Här framhålls förväntningar som motiv till att en grupp mobiliserar sig. Etnopo-
litisk mobilisering kan då ses som ett uttryck för förhoppningar, något som kan 
göra att politiska målsättningar förverkligas. Fördelar som gemenskapen kan 
erhålla är mer makt, ökad trygghet eller materiella fördelar. Ytterligare en faktor 
som bidrar till mobilisering är personligt engagemang. Enskilda personer tar av 
solidaritet med gruppen stora personliga risker (Esman 1994:30, jfr Melucci 
1991:10). På grund av sina möjligheter att påverka och väcka engagemang spelar 
enskilda inom eliten en betydande roll. Därför finns det skäl att närmare granska 
vilken betydelse eliten har och får i den etnopolitiska mobiliseringsprocessen. I 
denna process kan olika mobiliseringsstrategier komma att användas, exempelvis 
en särskild retorik som uppmanar till våld (Esman 1994:30).    

Det föreligger ingen motsättning mellan dessa två perspektiv utan båda kan 
vara aktuella samtidigt. Mobiliseringen kan ha sin grund i både utsatthet och 
förhoppningar. Precis som det tillhör ovanligheterna att mobiliseringen sker på 
enskilt initiativ så är det ovanligt att enbart en enskild händelse är orsaken till 
mobilisering (Esman 1994:29–30), men det kan förekomma. Ett aktuellt exempel 
är fallet med den grönsakshandlare i Tunisien som tände eld på sig själv, vilket i 
förlängningen gav upphov till den arabiska våren (åtminstone enligt mediebil-
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den). Även om det fallet inte illustrerar etnopolitisk organisering så kan det an-
vändas som ett exempel på en politisk massrörelse. 

Övergångsprocesser, förändringsprocesser och krissituationer, snarare än en-
skilda händelser, är vad som generellt ger upphov till etnonationell mobilisering. 
Till sådana situationer hör splittring av multinationella stater och avkolonisering. 
Mobiliseringen sker också främst när det saknas politiska institutioner och värde-
ringar som respekterar alla individer inom staten (Esman 1994: 29-30, Østerud 
1997:62,66). Förändringsprocesser som bidrar till mobilisering kan exempelvis 
vara resultat av demokratiseringskrav som ställs av yttre aktörer. Dock bör detta 
inte förstås som att en sådan yttre påverkan sker i enbart en riktning, utan den 
etnopolitiska mobiliseringen utmanar och pressar också det politiska systemet 
och bidrar därmed till social och politisk förändring (jfr Melucci 1991:10). 

En etnisk grupp kan diskrimineras ekonomiskt likaväl som politiskt; ovan 
nämndes att ekonomiska ojämlikheter kan leda till etnopolitisk konflikt eller 
mobilisering. Ojämlikheterna kan handla om att naturresurser är knappa, att det 
pågår en kamp om dessa eller att fördelningen av resurserna sker på ojämlika 
villkor. Ekonomiska ojämlikheter kan även orsakas av bristen på infrastruktu-
rella projekt, eller av att sådana projekt missgynnar lokalbefolkningen medan de 
gynnar majoritetens kultur. Det kan till exempel gälla kanaler och dammbyggna-
der. Ytterligare en källa till konflikt kan vara ojämlik tillgång till utbildning (i 
synnerhet högre utbildning), arbetstillfällen och offentliga insatser. Andra indi-
katorer på strukturell ojämlikhet är låga inkomster, hög barnadödlighet och ex-
kludering från ledande positioner (Hettne 1992:42–43; Harff & Gurr 2003:103ff;
Gurr 2000). I samband med regionala ekonomiska ojämlikheter som har kopp-
ling till etniska konflikter och förhållandet mellan centrum och periferi brukar 
det talas om ”intern kolonialism” (Hechter 1975 jfr Hettne 1992:43; Uçalar 
2010:33; Hettne et al 1998:401–402). Medan regionala ekonomiska ojämlikheter 
av utomstående betraktare tenderar att ses som temporära, talar man i de miss-
gynnade regionerna ibland om ”intern kolonialism”. Detta brukar i regel leda till 
politiska motståndsrörelser (jfr Hettne 1992:43; Hechter 1975; Hettne et al 
1998:401–402). I vissa fall kan etnopolitiska rörelser ta en våldsam form, som 
inte var avsedd av initiativtagarna till mobiliseringen, vilket i sin tur kan polari-
sera den interetniska relationen mellan stat och gemenskap än mer (Esman 
1994:31).  

Självklart är inte alla etniska kollektiv intresserade av att mobilisera sig. En 
anledning för etniska grupper att inte mobilisera sig politiskt kan vara att grup-
pen finner politiska handlingar alltför riskfyllda. En annan orsak kan vara att 
missnöjet inte är stort nog eller att de fördelar som gemenskapen kan vinna 
med politisk mobilisering inte är tillräckliga. Grupper som avstår från att orga-
nisera sig etnopolitiskt kan se större fördelar med att försöka assimileras in i 
eller agera utanför majoritetskulturens politiska ramar (Esman 1994:16–17).  
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Etnopolitisk mobilisering kan leda till att konflikter förvärras, men också till en 
överenskommelse med staten. Etnopolitik brukar delas upp i valpolitik, icke-
våldsmotstånd och våldsamt uppror (Benson & Saxton 2010:305). Att etniska 
grupper deltar i etnopolitiska konflikter eller mobiliserar sig brukar bero på att 
gruppen gjorts medveten om sin särskilda identitet, genom till exempel internat-
ionell uppmärksamhet eller på att levnadsvillkoren är påtagligt ojämlika.20 Ytter-
ligare en faktor som bidrar till att etnopolitisk mobilisering äger rum är starka 
etniska band (Harff & Gurr 2003). Kollektiva trauman, utsatthet, och utanförskap 
är oftast en del av etnopolitiska gruppers kollektiva minne (Gurr 2000:8). Om 
relationen mellan en etnisk grupp och en stat är god, kommer det troligtvis inte 
att finnas interna spänningar av det slag som leder till våldsamma konflikter. Det 
motsatta gäller situationer där det politiska systemet inte kan tillmötesgå den 
etniska gruppen (Smith 1991, Guibernau 2007). Fallet Turkiet illustrerar detta; 
statens oförmåga att acceptera den etniska mångfalden i landet har skapat en 
konflikt som varat från republikens grundande fram till idag. 

Mest benägna att göra anspråk på självständighet är etnopolitiska grupper som 
är territoriellt koncentrerade och som betraktar gruppidentiteten som en nation 
samt uppfattar sin position som ofördelaktig. Den etniska gemenskapen tenderar 
också att stärkas om gruppen känner att den konkurrerar med andra etniska grup-
per om samma resurser (Harff & Gurr 2003:96- 97; Esman 1994:2; jfr Bélanger 
& Pinard 1997:13). Sedan 1990-talet har den vanligaste formen av politiska 
aktioner bland etnopolitiska grupper varit att organisera sig politiskt, i synnerhet 
i lokala styren. Det förhållandet förtjänar att framhållas, eftersom uppror brukar 
antas vara den vanligaste formen (Gurr 2000:27). När man ser på etnopolitiska 
rörelser är det dock viktigt att ha i åtanke att sociala rörelser inte är enhetliga 
utan inrymmer olika åskådningar och intressen; de kan karaktäriseras av både 
samförstånd och konfrontation (Melucci 1991:44).

                                                          
20 Etnopolitiska konflikter har blivit allt vanligare sedan 1960-talet men det var först i 
anslutning till det kalla krigets slut som ökningen blev markant. Det har sedan 1960-talet 
även skett en ökning av etniska grupper som kräver utökade rättigheter och erkännande. 
Detta har bland annat resulterat i att cirka 100 etnonationalistiska grupper och urbefolk-
ningar gett sitt stöd till rörelser som strävat efter politisk autonomi. De allra flesta etnonat-
ionalistiska grupper återfinns i regioner som varit koloniserade. Emellertid har endast 
några få av dessa fått internationellt erkännande som självständiga stater. Till dem hör 
Bangladesh 1971, Kap Verde-öarna 1975, Guniea-Bissau 1973, Djibouti 1977, Sydsudan 
2011 och Eritrea 1993. Etnonationalistiska grupper i Europa och Nordamerika har haft 
lättare än grupper i post-koloniala länder att utan större våldsamma aktioner beviljas 
autonomi. De flesta etnopolitiska grupper som uppnått autonomi eller självständighet har 
gjort det efter upplösningen av Sovjetunionen och Jugoslavien (Harff & Gurr 2003: 1-17, 
23-24).  
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2.1.5 Sociala rörelser  
Politiska möjlighetsstrukturer har en central roll i avhandlingen. Det är en gren 
av rörelseforskningen21 som fokuserar på de politiska aspekterna av rörelser. I 
det följande kommer en översiktlig genomgång av betydelsen av sociala rörelser 
att göras. Sociala rörelser förstås här som ”ideologiskt strukturerat handlande” 
(Zald 2000:1). I denna avhandling handlar det inte om ideologi i klassisk bemär-
kelse, utan det som förenar aktörerna är ett ställningstagande för kurdisk politisk 
mobilisering. 

Individer som är aktiva i sociala rörelser utmanar i regel den rådande politiska 
ordningen. Exempel på vad som kan uppnås med hjälp av sociala rörelser är 
allmän rösträtt och medborgerliga rättigheter. Även om vissa av en rörelses krav 
inte ger resultat omedelbart kan de krav som formulerats förverkligas i ett senare 
skede; ett exempel är avskaffandet av slaveriet. Kollektiva former av handlande 
rymmer ett brett spektrum av möjliga uttryck som rymmer både fredliga protest-
aktioner och våldsamma upplopp liksom bildandet av fackföreningar och poli-
tiska partier. Kollektivt handlande kan också leda till att nya eller informella 
kanaler kan komma till användning (Meyer 2007:11; Oberschall 1993:1-3; Thörn 
1997:95).  

Forskare som Charles Tilly (inom resursmobiliseringsteorin) och Alberto Me-
lucci (inom nya sociala rörelser) har opponerat sig mot termen sociala rörelser 
och istället myntat nya begrepp.22 Tilly har utgått ifrån termerna ”kollektivt 
handlande” och ”handlingsrepertoarer” (Thörn 1997).23 Melucci, som har ett 
post-marxistiskt perspektiv har myntat begreppet ”nya sociala rörelser”. Det 
”nya” ska förstås i relation till gamla rörelser vilka var mer homogena än vad 
rörelser idag är. Alltså måste hänsyn tas till den nya formen av samhälle som 
rörelsen verkar inom, vilket är det ”komplexa samhället” (Melucci 1991:7).  

I en social rörelse kan ingå sådant som politiska partier och organisationer av 
olika slag, men det innebär inte att rörelsen är liktydig med dessa. Med den breda 
definition som inledde detta avsnitt – där en social rörelse förstås som ”ideolo-

                                                          
21 Även om det numer har bildats synteser inom rörelseforskning, har det tidigare gjorts 
en strikt uppdelning mellan europeisk och amerikansk rörelseforskning. Medan den ame-
rikanska forskningen (med företrädare såsom Tilly (1978) och McAdam (1982)) varit 
empiriskt orienterad har den europeiska forskningen (företrädd av bland andra Kriesi 
(1989), Kitschelt (1986) och Koopmans (1992) ) varit mer strukturellt och teoretiskt 
orienterad.  
22 Kritiken mot begreppet handlar mer om forskarnas förhoppningar enligt Tilly. För 
vidare fördjupning se Thörns avhandling (1997:95pp).
23 Tilly har dock återupptagit begreppet sociala rörelser i sin begreppsrepertoar (Thörn 
1997:95 hänvisar till Tilly 1988). För denna avhandling är begreppen kollektivt handlande 
och handlingsrepertoarer likväl användbara.  
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giskt strukturerat handlande” – ryms såväl formella organisationer och infor-
mella nätverk som enskilda sympatisörer i en social rörelse. Avhandlingens em-
piriska material utgörs av intervjuer med företrädare för politiska partier, organi-
sationer och medier. Närmast följer en teoretisk bakgrund till hur partier och 
medier fungerar i samband med etnopolitisk mobilisering. När det gäller de 
andra former av organisationer som företräds i intervjumaterialet är den specifika 
kopplingen till etnopolitisk mobilisering svagare, men rörelsen kommer ändå till 
uttryck genom dessa organisationer. 

Ett traditionellt politiskt partis mål kan variera från att få representation till att 
vinna val eller att få verka i opposition. Politiska partiers funktion är inte bara att 
mobilisera människor kring gemensamma intressen utan också att driva den 
politiska utvecklingen framåt. Att driva kampanjer, underlätta för väljare att fatta 
politiska beslut och att fånga upp allmänintresset är några av de funktioner som 
politiska partier har (Norris 2002:103).  

Politiska partier kan delas in i olika kategorier. De kan exempelvis vara elit- 
eller gräsrotspartier, de kan bäras av en ideologi eller vara orienterade mot sakin-
tressen, de kan ha en religiös profil och de kan företräda regionala eller landsom-
fattande intressen. Ett parti behöver inte nödvändigtvis falla inom en av dessa 
kategorier utan det kan spänna över flera. Partisystem kan både intensifiera och 
bromsa upp etniska konflikter. Ett särskilt partisystem kan ha utvecklats för att 
spegla etniska konflikter och spänningar, som orsakats av historiska konflikter 
(Horowitz 1985;2000:291). Orsakerna till att etnopolitiska partier bildas skiljer 
sig åt. Medan vissa partier har bildats i reaktion mot ett kolonialt system, såsom 
antikoloniala rörelser i Indien, Sri Lanka och Nigeria, har andra etniskt oriente-
rade partier bildats i samband med staters självständighet (Horowitz 1985; 
2000:292). Etnopolitiska partiers förutsättningar, möjligheter och mål skiljer sig i 
allmänhet från traditionella politiska partiers. De framträder i regel inte som en 
integrerad del av den etablerade politiken utan har som sitt främsta intresse att 
rikta allmänhetens och myndigheters uppmärksamhet mot den etniska gruppens 
intressen, krav och strävan. Etnopolitiska partiers mål kan förändras över tid och 
även om ett sådant parti i ett tidigt skede inte strävat efter regeringsmakten, kan 
det ändra sig på den punkten, om regeringsmakten framstår som det mest effek-
tiva sättet att påverka etniska maktrelationer (Ishiyama and Breuning 1998:4).  

Etnopolitiska partier både möjliggör och är en organiserad form av etnopoli-
tik. Omständigheter som påverkar möjligheten att bilda etnopolitiska partier är 
bland annat de institutionella ramarna, partisystemets stabilitet och konkurrens 
mellan majoritets- och minoritetskulturen (Ishiyama and Breuning 1998:4). Dem 
som stöder ett etniskt baserat parti finner man främst i den folkgrupp partiet 
säger sig företräda men även andra etniska grupper som menar sig vara förförde-
lade kan ge sitt stöd.  För att kunna etablera sig behöver etnopolitiska partier 
snabbt få respons och stöd från väljarna, annars riskerar partiet att försvinna från 
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den politiska scenen (Horowitz 1985; 2000:291–292). De krav som etnopolitiska 
partier ställer för att bevilja en person medlemskap kan vara av mer renodlat 
etniskt slag men de kan också ha religiösa eller andra inslag av mer ideologisk 
karaktär, men sådana krav kan också saknas helt. För ett renodlat etnopolitiskt 
parti kan en övergång till ett multietniskt parti vara både komplicerad och risk-
fylld, eftersom stöd från en utomstående etnisk grupp kan leda till att det etnopo-
litiska partiet förlorar sitt stöd från den grupp som partiet ursprungligen vände 
sig till, vilket i sin tur kan leda till en upplösning av partiet (Horowitz 1985; 
2000:292–293). Etnopolitiska partier är inte heller nödvändigtvis nationalistiska 
partier; dock kan de efterhand bli mer nationalistiska, i synnerhet om de inte kan 
uppnå sina mål på annat sätt än att förespråka självständighet (Ishiyama & Breu-
ning 1998:4).  

De politiska partier och ledare som framträder som företrädare för etnicitetens 
intressen har en avgörande roll att spela när det gäller utformningen och inrikt-
ningen av etnopolitisk mobilisering. Även om en förutsättning för partiernas 
framgång är att det finns ett missnöje hos gruppen, finns det inget självklart 
samband mellan missnöje och att en konflikt blossar upp. Det missnöje som 
politiska ledare stödjer sig på behöver inte ha direkt koppling till de krav som 
ställs av rörelsens representanter. Dock måste det finnas en genuin grund för 
missnöjet. Politiska ledare kan inte på egen hand skapa ett politiskt missnöje och 
kan inte heller låta grav ojämlikhet fortgå utan åtgärder. Etnisk partimobilisering 
behöver inte leda till eskalerande konflikter utan kan lika gärna utmynna i att ett 
etniskt baserat parti finner en plats för sig inom den rådande politiska strukturen 
(Ishiyam and Breuning 1998: ix, 2).

Den arena som politiska aktivister framförallt använder sig av för att nå ut 
med sina åsikter är massmedierna. William A. Gamson beskriver hur den typiska 
sociala aktivisten också är en flitig mediekonsument. Genom mediernas repor-
tage och bilder, och den diskurs man finner i medierna, skapas ”ramverk” för 
förståelsen av aktuella politiska frågor. Även om massmedier är långt ifrån den 
enda källan till kunskap om aktuella frågor för allmänheten, kan de (till skillnad 
från privata erfarenheter) bli en källa till gemensam kunskap och åsiktsbildning. 
Forskning har också visat att bilder i massmedier får stort genomslag och ibland 
får större betydelse än personliga erfarenheter för folks uppfattningar i politiska 
frågor. Resultat av socialpsykologiska experiment tyder på att mediernas bevak-
ning är av särskilt stor betydelse då det gäller att forma bilden av frågor där kol-
lektiva identiteter aktualiseras, det vill säga frågor som rör ett ”vi”, snarare än ett 
”jag”. En amerikansk studie visar på skillnader i frågor om medborgerliga rättig-
heter och arbetslöshet; medan frågor om medborgerliga rättigheter tycks vara 
kopplade till gruppidentitet, tycks arbetslöshet inte vara identitetsskapande 
(Gamson 1989: 85-88). Massmediers möjlighet att nå ut till många på ett gemen-
samt språk är också en faktor som har kopplats till framväxten av nationella 
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rörelser. Medierna gör det också möjligt att nå ut med nya idéer och uppfattning-
ar om vad det innebär att tillhöra nationen, och likaledes kan det tack vare 
massmedierna också vara möjligt att hålla äldre föreställningar eller myter vid liv 
(Sheyholislami 2011: 30-32).  

Så här långt har detta kapitel gett en översikt över frågor som rör etnicitet 
och nationalism samt sociala rörelser och etnopolitisk mobilisering. I 2.2 Möj-
lighetsstrukturer och motståndsstrategier kommer möjliga strategier för sådan 
mobilisering och de yttre ramarna för dessa att behandlas.  
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2.2 Möjlighetsstrukturer och motstånds-
strategier 
2.2.1 Politiska möjlighetsstrukturer  
Möjlighetsstrukturerna i ett politiskt system fungerar som en ram som anger 
gränserna för vilka politiska handlingar som är möjliga. I Turkiets fall utgörs den 
ramen av de föreställningar som finns om staten och dess grundelement, vilka 
beskrivs i kapitel 3. Idén om den Turkiska staten. Detta innebär att de strukturella 
hindren i Turkiet även påverkar politiska institutioner och de förändringsproces-
ser som dessa befinner sig i. Samtidigt bör det uppmärksammas, som vi kommer 
att se i kapitel 3, att det inte enbart pågår institutionella förändringar i Turkiet 
utan att även attitydförändringar äger rum. 

 Möjlighetsstrukturer behöver varken vara formella eller nationella. Däremot 
förutsätter existensen av möjlighetsstrukturer ett politiskt klimat där politiskt 
motstånd är möjligt. Politiska möjligheter kan förstås som processer varigenom 
motståndspolitik kan bli aktuell (Tarrow 1998:19–20; jfr McAdam 1993). Möj-
lighetsstrukturerna är alltså de yttre förutsättningarna för politiskt motstånd. 
Förutsättningarna förstås som interaktionen mellan initiativtagarna till motstån-
det och de politiska strukturerna. Interaktionen blottlägger således i det fall som 
är aktuellt i min avhandling relationen mellan de pro-kurdiska aktörerna och 
institutioner. Ett sätt att förstå denna interaktion är att den skapar en grogrund för 
nya kollektiva identiteter (jfr Melucci 1991:10). 

I regel har etnopolitiska rörelser någon form av konflikt med staten eller dess 
representanter. De politiska möjlighetsstrukturerna, ramen, indikerar vilka ini-
tiativ, möjligheter och risker som är att förvänta inom systemet. Ju friare ett 
politiskt system är, desto större är sannolikheten för att etnopolitiska rörelser 
väljer att tillämpa strategier som är lagliga och fungerar inom systemet, men om 
det politiska klimatet är slutet och inte ger utrymme för att tillgodose några etno-
politiska krav, då ligger illegala strategier och informella kanaler närmare till 
hands (Esman 1994:31–32; Meyer 2007). De politiska möjligheterna bör inte ses 
som antingen tillgängliga eller otillgängliga, utan det finns gradskillnader 
(Meyer 2007:33). Det kan här noteras att det alltså inte enbart handlar om möj-
lighetsstrukturer inom staten och dess institutioner, utan att även marginaliserade 
grupper kan även finna möjligheter att utmana den rådande ordningen. Man kan 
tala om en repertoar av motståndsstrategier för mobilisering. Huruvida man väl-
jer att göra motstånd och vilka val av motståndsstrategier en aktör gör hänger 
samman med vilka vinster som ses som möjliga samt vilka risker de olika alter-
nativen, även alternativet att inte handla, är förknippade med (Tarrow 1998:2, 
71). Teorier som rör politiska möjlighetsstrukturer lägger i regel stor vikt vid 
kontextens betydelse (Meyer 2004; 2007). En invändning som gjorts mot teorin 
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om politiska möjlighetsstrukturer är att den försöker förklara för mycket med 
hänvisning till omgivningsfaktorerna, med andra ord strukturen. Risken med 
detta, menar kritikerna, är att man missar rörelsens betydelse och dess agenda 
(Meyer 2004:126). För att undvika denna typ av kritik fördjupas i Del III: Mot-
ståndsstrategier analysen av motståndsstrategier såsom de formuleras av pro-
kurdiska aktörer, med hjälp av intervjumaterialet. Detta även om utgångspunkten 
för avhandlingen är att motståndsstrategier bottnar i sociala förändringar. 

När motståndspolitik bedrivs kollektivt skiljer den sig från både lobbying och 
representativ politik. Individer som agerar kollektivt vågar konfrontera motstån-
dare och får på så vis makt över sin situation, något som gör att solidariteten 
mellan gruppmedlemmarna växer. Motståndsstrategier förstås i denna avhand-
ling delvis som ett resultat av att förändringar inom politiska strukturer uppstår,
vilket gör det möjligt för aktörerna att agera med kända metoder. Dessa aktörer 
brukar sakna makt och tillgång till de officiella politiska institutionerna. Struktu-
rella förändringar kan medföra att de utmanar den rådande ordningen.  I sådana 
sammanhang kan kollektivt politiskt handlande bli till en politisk konflikt (Tar-
row 1998:2-5). Motståndspolitik kan också kännetecknas av att den ställer krav 
på systemet och är direkt riktad mot detta, den är politisk och inbegriper kollek-
tivt handlande.24

En gren av rörelseforskningen, som avhandlingen har inspirerats av, fokuserar 
på kognitiva ramars betydelse. Ansatsen är socialkonstruktivistisk och tillmäter 
individers tolkningar betydelse. Rörelser uppfattas i ett sådant perspektiv inte 
som färdiga med innehåll. Istället ligger fokus på vad som inspirerar aktörerna 
till kollektiva handlingar. Faktorer som brukar lyftas fram här är ideologier, 
diskurser och uppfattningar. På så vis försöker man att urskilja ett “vi” och ett 
“de” i en rörelse, och ser hur aktörerna ger sin rörelse mening och skapar upp-
fattningar om motståndarna (Snow et al 1997:232). I detta perspektiv ses ramar-
na som tolkningsorienteringar och man försöker förstå hur deltagare finner me-
ning i sin sociala omgivning (Snow et al 1997:23525; Hunt, Beford, & Snow, 
1994:190). Även om avhandlingen inte har ett mikroperspektiv är det just de pro-
kurdiska aktörernas uppfattningar och hur dessa skapar mening i det som kan 
förstås som motståndsstrategier som kommer att studeras närmare i de kom-
mande kapitlen. Mötet mellan de reella yttre förutsättningarna, såsom de framstår 

                                                          
24 Tilly och Tarrow använder sig istället av termen handlingsrepertoarer vilket inte görs i 
denna avhandling.    
25 Snow skiljer mellan mikro- och makromobilisering. Medan mikromobilisering rör 
”framing alignments” är makromobilisering kopplad till ”opportunity structures”. I denna 
avhandling tillämpas såväl ett makro- som ett mikroperspektiv vilka båda utgår från för-
ändringsprocesser. I mikroperspektivet är diskursanalys det verktyg som används. Makro-
perspektivet kommer till exempel in i avhandlingen i diskussionen om språkrättigheter.  
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efter studiet av politiska möjlighetsstrukturer i Turkiet, och de pro-kurdiska poli-
tiska aktörernas uppfattningar och tolkningar av sitt handlingsutrymme är ett bra 
exempel på vad Tarrow (1998:22) kallar ”contest over meaning”, kampen om 
meningsskapandet.  

Givetvis skiljer sig staters reaktioner och handlingar gentemot nya politiska 
aktörer åt. Det formella politiska systemet anger gränserna för statens förmåga 
att inkludera sådana men den förmågan beror också på hur stabil staten är. Andra 
faktorer som spelar roll för motståndsstrategier är i vilken utsträckning sta-
ten/systemet är demokratiskt och vilken statskapaciteten är (Tilly 2007:55, 57).26

De metoder som ingår i motståndsstrategier på olika politiska nivåer är ofta 
desamma som används av sociala rörelser. Till exempel kan de pro-kurdiska 
aktörerna tänkas handla på såväl regional och nationell som transnationell nivå. 
De kan protestera mot krav på identitetskontroller (regional nivå), sända in före-
ningsstadgar på kurdiska för registrering hos en myndighet (nationell nivå) och 
ha kontakt med en vänkommun i Spanien (transnationell nivå). Ett annat sätt på 
vilket de pro-kurdiska aktörernas strategier liknar sociala rörelsers är att de har 
färre kanaler att tillgå än vad till exempel politiska partier i allmänhet har. Även 
de politiska partier som ingår i min studie är begränsade vad gäller tillgången till 
olika kanaler. Sociala rörelsers strategier skiljer sig från andra aktörers strategier, 
eftersom de har ett särskilt behov av att vinna sympati och därmed stärka den 
kollektiva identiteten. I vissa fall kan det vara viktigare att stärka solidariteten än 
att direkt påverka de politiska förhållandena (Meyer 2007). Gruppsolidariteten 
och gruppidentiteten kan såväl skapas som stärkas och förändras på annat vis i 
mobiliseringsprocessen (jfr William 1989:458). Mediernas roll är viktig för rö-
relser eftersom händelser via dem kan återupprepas och en händelses proportion-
er därmed ändras. Medierna kan fungera som allierade, såsom när myndigheters 
kontroll försvåras av medial uppmärksamhet, eller som motståndare. De aktörer 
som väljer en fredlig väg får i regel mycket större skydd av massmedierna (Wil-
liam 1989:456 -7, 464; jfr Porta and Diani 2006:1). Att få medial uppmärksam-
het är så viktigt att det kan få oproportionerlig betydelse och kanske till och med 
överskugga det som egentligen är det centrala för en rörelse (William 1989:465). 

                                                          
26 De politiska möjlighetsstrukturerna i ett givet fall kan åskådliggöras med hänvisning till 
1) hur många oberoende maktcentra som finns inom strukturen, 2) hur stor öppenheten är 
mot nya aktörer, 3) hur stabil den gällande politiska kursen är, 4) hur pålitiliga de de 
anhängare eller inflytelserika allierade är som en rörelse har, 5) i vilken utsträckning 
systemet underlättar eller undertrycker kollektiva krav, 6) om avgörande förändringar sker 
i punkterna 1 till 5 (Tilly et al 2007:57). 



48 ZELAL BAL Pro-kurdiska politiska motståndsstrategier i Turkiet 

2.2.2 Motståndsstrategier och repertoar 
Motståndsstrategier förutsätter kollektiv som agerar politiskt. Olika motstånds-
strategier kan användas av de olika aktörer och subgrupper som utgör kollekti-
vet. Motståndet behöver inte heller vara samordnat. Motståndsstrategier kan 
komma till uttryck på många olika nivåer och avsikterna kan variera. Företeelser 
såsom demonstrationer, protester, namninsamlingar, skrivelser, strejker, bojkot-
ter, marscher och våldsamheter är kännetecknande för motståndsstrategier. Sam-
tidigt betingas motståndsstrategiernas utformning av traditioner, gemensamma 
minnen och social interaktion. (jfr Tarrow 1998:20–21). Det innebär dock inte att 
motståndsstrategierna inte kan omformuleras. Strategierna har det gemensamt är 
att de är olika former av protester som är inriktade mot att förändra de politiska 
förutsättningarna, och att de därtill är möjliga inom de existerande institutionella 
ramarna. De strategier som aktörer i en etnopolitisk rörelse använder sig av kan 
vara både nymodiga och okonventionella, och inte sällan är handlingarnas såväl 
som strategins laglighet diskutabel. Den tillgängliga repertoaren kan alltså vara 
stor. Det hänger i sin tur samman med att aktörernas handlingar, såväl praktiska 
som diskursiva, i regel syftar till att påverka de rådande maktförhållandena. Mo-
tiven är på så vis politiska och handlingarna kan både innefatta illegala metoder 
och informella kanaler (Porta and Diani 2006). Detta perspektiv på politiskt 
motstånd stämmer väl överens med den pro-kurdiska rörelsen som syftar till att 
influera och påverka den rådande ordningen, vilket man söker uppnå inte enbart 
med konventionella metoder inom den formella politikens ramar utan även med 
metoder utanför dessa. 

Vad som avses med en strategi kan variera. I denna avhandling förstås strategi 
på följande sätt: ”En strategi är en kombination av ett anspråk (eller krav), en 
taktik och en plats (eller ett forum)” (Meyer:2007:82). Med den definitionen
ryms många olika slags handlingar i begreppet strategi. Förutom att denna defi-
nition tas som utgångspunkt betraktas olika aktörers strategier var för sig men 
även i relation till andra aktörer inom samma rörelse. Detta för att olika aktörers 
strategier kan skilja sig åt (jfr Meyer 2007). Variationerna beror dels på vilken 
relation aktören har till statsapparaten, dels på aktörens inre struktur. Strategiska 
handlingar kan vara såväl dolda som öppna. En medvetet dold strategisk hand-
ling kan förstås som manipulation eller vilseledning. Samtidigt kan handlingar 
som kan tolkas som medvetna strategier vara omedvetna handlingar (Haber-
mas1996:101). 

För att minska risken att tolka omedvetna handlingar som medvetna strategier 
kan följande frågor utredas: vilka följder får strategierna, vilka reaktioner förvän-
tar sig aktörerna och vilket är målet (Habermas 1996). Svaren på de frågorna kan 
ge vägledning, även om strategiernas tekniker kan vara både sofistikerade och 
svårbegripliga. 
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För att kunna välja strategi krävs kunskap om vem den ska används mot (Jacks 
& Cameron 2003:145), och hur den kan komma att mottas eller tolkas av den 
som den riktas mot. (jfr Jacks & Cameron 2003:145-6). 

2.2.3 Strategier
De motståndsstrategier som de pro-kurdiska aktörerna använder sig av kan delas 
in i Hirschmans kategorier exit, voice och loyalty. Exit innebär att medlemmarna 
avsäger sig sitt medlemskap när de är missnöjda; en etnopolitisk rörelse kan till 
exempel resa krav på secession. Det förhållningssättet faller utanför ramen för de 
motståndsstrategier som studeras i avhandlingen. Dock är de tre förhållningssätt-
en relaterade till varandra, vilket innebär att krav på utträde samtidigt är hänger 
nära samman både med att ge röst åt en ståndpunkt och med att hysa lojalitet 
(Hirschman 1970:4). Ett exempel är: hur uttrycker de pro-kurdiska aktörerna ett 
ställningstagande som secession när det inte är ett möjligt alternativ? I de pro-
kurdiska aktörernas fall är exit inte ett reellt alternativ om aktörerna samtidigt vill 
vara en del av det politiska spelet. Samma gäller förhållningsättet loyalty vilket 
medvetet uteslutits ur avhandlingens analys, eftersom studien är avgränsad till att 
enbart undersöka pro-kurdiska politiska aktvister, vilka bedriver någon form av 
motstånd mot den turkiska staten. Hirschmans uppdelning är därför alltför grov 
för avhandlingens syften. Icke desto mindre kan de fylla en viktig funktion ge-
nom att belysa gränserna mellan olika förhållningssätt. Av den anledningen har 
tre alternativ, tre subkategorier av förhållningssättet voice utvecklats vilka de 
pro-kurdiska aktörerna i avhandlingen har att förhålla sig till. De är konfrontat-
ion, kritik och tillmötesgående. 

Voice, som de pro-kurdiska aktörernas förhållningssätt ryms inom, innebär att 
medlemmarna formulerar och framför klagomål direkt till en myndighet eller 
genom att delta i allmänna protester. Aktionerna kan mycket väl både sakna och 
ha givna adressater (Hirschman 1970). Protesterna kan komma till uttryck genom 
såväl explicita som implicita hänvisningar till olika rättsliga regelverk, såsom 
internationell rätt, direktiv från EU och mänskliga rättigheter samt minoritetsrät-
tigheter. Det som kännetecknar förhållningssättet voice är att strävan efter poli-
tisk förändring tar sig uttryck i skrivelser, protester och försök att mobilisera 
allmänheten genom kritik mot politiska institutioner eller åberopande av internat-
ionella normer (jfr Hirschman 1970:30). När möjligheterna till exit är begrän-
sade, kanaliseras kraven i högre grad till förhållningssättet voice. I föreliggande 
avhandling kan detta förstås som att när det inte finns utrymme för att kräva 
exempelvis secession, framförs det alternativet subtilt. Därför kan man tänka sig 
olika subkategorier av voice (jfr nedan). Subkategorierna bör på samma vis som 
de övergripande kategorierna fungera dels som alternativ, dels som komplement 
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till varandra. Innehållet kan variera beroende på sammanhanget; således kan i 
den här avhandlingen samma utsaga falla inom två olika subkategorier (jfr 
Hirschman 170:34-7). I vilka sammanhang olika slags taktik gör sig gällande 
kommer att diskuteras längre fram i avhandlingen. Att överhuvudtaget, såsom 
det görs i intervjuerna, ge röst åt en politisk uppfattning utifrån en kurdisk identi-
tet innebär i sig ett krav på politisk förändring. Att så sker visar att nya möjlig-
hetsstrukturer etablerats.  

Förhållningssättet lojalitet innebär att krav på utträde inte ställs och knappast 
heller krav på radikal förändring. Det kan då också vara lättare att få gehör för de 
begränsade krav man har. Samtidigt kan ett sådant förhållningssärtt medföra att 
berättigade krav inte blir framförda. När förhållningssättet lojalitet inte är aktu-
ellt, ligger utträde nära tillhands (jfr Hirschman 170:77-8). 

De olika förhållningssätten summeras nedan; bara det mellersta och dess tre 
subkategorier kommer till användning i avhandlingen:  

Exit: Secession eller politisk passivitet/apati (faller utanför ramen för 
denna avhandling).  
Voice 
- Konfrontation (gränsar till Exit): Provocerar makten. Använder ord 

som Kurdistan. Tänjer på reglerna. Tar ställning och är kontroversi-
ell.

- Kritik: Rör sig inom ramarna, följer ”spelets regler”. 
- Tillmötesgående: En mer sällsynt strategi. Utmanar inte den rådande 

ordningen. Använder inte offentligt ordet Kurdistan. 
Loyalty: Assimilation. Avståndstagande från den egna etniska bakgrun-
den.   
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2.2.4 Att studera makt och motstånd  
I min avhandling förstås pro-kurdiska aktörers strategier vid politisk mobilise-
ring som en form av motstånd mot staten och dess institutioner. Strategier som 
tillämpas i mobiliseringsprocessen kan ha olika karaktär. I avhandlingen utgås 
från de strategier som kan tolkas som motstånd. Motstånd förstås med denna 
utgångspunkt som direkt relaterat till ett maktförhållande som skulle kunna 
sammanfattas med ”Where there is power there is resistance”(Foucault 
1978/1998:95). Enligt detta förhållningssätt är det inte fråga om en maktrelation 
om det inte finns motstånd (Foucault 1976/1980:142). Det innebär att tradition-
ella föreställningar om makt som relationerna mellan herre och slav och för-
tryckare och offer får nya dimensioner (jfr Foucault 1976/1980:139, Mills 
2003:40). Enligt Mills är Foucaults bidrag till studier om makt att maktutövning-
en inte enbart betraktas som något som sker via en institution gentemot en indi-
vid, och att individer inte enbart kan ses som passiva mottagare. De pro-kurdiska 
aktörernas strategier kan ses i detta perspektiv: de är inte passiva, accepterar inte 
underordningen och gör istället motstånd mot den rådande ordningen, ibland 
med risk för långa fängelsestraff eller till och med för livet (Mills 2003:40). 
Motståndet bör i den pro-kurdiska rörelsen förstås som en kamp för rätten till det 
politiska livet. Analysen av motståndsstrategier förstås i linje med detta perspek-
tiv. 

Makt förstås i avhandlingen som flytande, obestämd och som något som ge-
nomsyrar alla relationer (Foucault 1978/1998:93–102). I ett sådant perspektiv 
finner man maktkoncentrationer både inom den pro-kurdiska rörelsen och den 
turkiska staten. Maktrelationer ska inte heller förstås som enkelriktade, uppifrån 
och ner, utan riktningarna är många. Med detta menas att det inte finns något 
föremål för maktutövningen. Makt bör inte heller förstås som lokaliserad till en 
institution eller en struktur. Snarare förstås makt i enlighet med Foucaults 
synsätt: ”Power is everywhere; not because it embraces everything, but because 
it comes from everywhere.”(1978/1998:93). Makt produceras i varje enskilt 
ögonblick (1978/1998:93), eller mer precist: ”… power is ’always already 
there’” (Foucault 1976/1980:141). Det innebär samtidigt att det uppstår ett behov 
av att dölja maktrelationerna:

…power is tolerable only on condition that it mask a substantial part of itself. Its 
success is proportional to its ability to hide its own mechanism. (Foucault 
1978/1998:86)

Vad gäller relationen mellan makt och diskurs, så bör makt inte förstås som 
diskurs och vice versa. Dock kan inte det ena utesluta det andra, för makt är 
delvis diskurs precis som som diskurs delvis är makt.  Enligt Foucault bör studier 
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om maktrelationer och makttekniker gå via studier av diskurser. Det är via dis-
kurserna som makten opererar och framträder (Foucault 2010). Relationen dem 
emellan uppfattas i avhandlingen på följande sätt: “…discourse can be ‘internal-
ised’ in power and vice-versa; the complex realities of power relations are ‘con-
densed’ and simplified in discourses” (Fairclough 2010:4). Även om makt inte 
ses som ett statiskt tillstånd, eller som ett objekt någon är i besittning av, kan 
individer genom subjektspositioneringar i de diskursiva praktikerna inta olika 
maktpositioner. Genom den politiska diskursen upprätthålls och förändras makt-
relationer och de kollektiv som ingår i dessa (Fairclough 1992:67).

Diskursordningar är dock inte lätta att ta sig in i. Medan vissa är mer eller 
mindre transparenta, är andra så svårtillgängliga att endast under speciella villkor 
blir insyn möjlig (Foucault 1971:26). En diskurs kan också vara relaterad till 
andra diskurser och antingen överensstämma med, stå i motsättning till, eller 
komplettera sådana andra diskurser (Foucault 1969/2002:91). 

Språket, precis som diskurser, ses i avhandlingen som en form av maktutöv-
ning. Genom sitt språkbruk tar aktörer ställning, ideologier avspeglas och reto-
riska spel kommer till uttryck i språket. Språk och makt är relaterade till varandra 
och ett nytt språkbruk kan vara en form av nytt motstånd. Det är via språkbruket 
som motståndsstrategier studeras i avhandlingen, det vill säga: i den diskursiva 
praktiken studeras hur aktörer formulerar sitt motstånd. 

Att inkludera ett maktperspektiv i analysen innebär att studera hur motstånds-
strategierna uttrycks och opererar i pro-kurdisk etnopolitik. Inkluderandet av ett 
maktperspektiv gör det möjligt att diskutera på vilket sätt de pro-kurdiska aktö-
rernas motståndsstrategier kommer till uttryck inom ramen för ett maktförhål-
lande. I avhandlingen studeras också hur språk och makt förhåller sig till 
varandra i olika situationer. Det görs genom att studera vilka uppfattningar som 
respondenterna uttrycker samt hur dessa uppfattningar formuleras. Ett exempel 
är hur synen på de ojämlika maktförhållanden som präglar det politiska sam-
manhanget kommer till uttryck. 

Detta kapitel har syftat till att ge en teoretisk bakgrund som gör det möjligt att 
förstå hur en etnopolitisk rörelse kan använda sig av olika verktyg och strategier 
som står till buds för sociala rörelser. Ett annat syfte har varit att belysa hur de 
möjlighetsstrukturer som finns tillgängliga påverkar valet av strategi. Även makt 
och maktrelationer har diskuterats och kopplats till begreppet diskurs. I det föl-
jande kapitlet, 3. Idén om den turkiska staten, diskuteras den ideologi, ke-
malismen, som varit vägledande för den turkiska staten alltsedan dess tillkomst. 
Senare i avhandlingen visas hur den ideologin sätter sin prägel på den diskurs-
ordning som all politisk aktivitet i Turkiet har att förhålla sig till.   
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3. Idén om den turkiska staten
I detta kapitel beskrivs de viktigaste elementen i kemalismen, det vill säga den 
turkiska statsideologin. Avsikten är dels att ge en historisk bakgrund, dels att 
beskriva den politiska och ideologiska kontext i vilken den kurdiska politiska 
mobiliseringen äger rum. Inledningsvis beskrivs ideologin som sådan. Sedan 
ges en kort redogörelse för förhållandena under slutet av den ottomanska eran, 
varefter en beskrivning följer av den kemalistiska regim som styrde republiken 
Turkiet efter att det osmanska riket upplösts. Vidare beskrivs de komponenter 
som tillsammans utgör kemalismens ideologiska fundament. Framträdande 
sådana är nationalism, sekularism och en särställning för militären. Även det 
sätt på vilket kurdernas ställning har påverkats av ideologin diskuteras. 

De flesta stater har en statsideologi som fungerar som statens fundament. 
Vilken statsideologi som finns är av avgörande betydelse för vilket slags relat-
ion som råder mellan samhälle och stat. Att stater kan hållas samman har av 
Barry Buzan förklarats som en följd av två sammanhängande faktorer. Den 
första faktorn är stödet för statsideologin bland befolkningen; om stödet är 
svagt eller om statsideologin är omstridd, kommer den politiska strukturen i 
staten att vara instabil. Den andra faktorn är statens institutioner; stater med ett 
starkt ideologiskt stöd hos befolkningen är inte lika beroende av statens in-
stitutioner för sin sammanhållning och starka institutioner kan kompensera för 
ett svagt ideologiskt stöd bland. Institutioner som kan kompensera svagt ideo-
logiskt stöd är den verkställande, lagstiftande, administrativa och dömande 
makten. Även rättsprinciper kan fungera som institutioner, vilket kommer att 
närmare diskuteras i nästa kapitel. Både procedurer och lagar kan här betraktas 
som tillhörande statens institutioner. Med detta perspektiv ses stater inte enbart 
som territoriellt utan även som ideologiskt avgränsade (Buzan 1991: 58; 72-75;
82-85; jfr Dahl 1998).  

3.1 Statsideologin: kemalismen  
Idén om den turkiska staten bygger främst på statsideologin kemalismen som 
började ta form redan under 1910-talet.27 Kemalismen har sex grundpelare: 
republikanism, nationalism, populism,28 sekularism, etatism och revolutionism. 
Dessa principer återfinns också i konstitutionen. Även om det inte uttryckligen 
står i konstitutionen från 1982 att den kemalistiska föreställningen om nationen 
bygger på turkisk etnicitet, så har den kurdiska nationella och politiska identite-

                                                          
27 Den kemalistiska regimen existerade mellan 1919-1938 (Bozarslan 2006). 
28 Begreppet ”populism” har här en annan innebörd än i den västerländska politiska dis-
kursen: det handlar här om att lägga tonvikt vid det folkliga allmänintresset.  
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ten motarbetats med ideologiska medel, och strävan att skapa en homogen 
nationalstat har varit ett av kemalismens främsta kännetecken. När etnicitet inte 
har fungerat gemenskapsbildande, har istället kultururell och språklig gemen-
skap samt gemensamma ideal fått fungera som viktiga markörer för identitets-
skapandet. Till exempel är folkhemmen (halkevleri) och folkrummen (halko-
dalari), som bildades under kemalismens formativa år på 1930-talet, uttryck 
för en önskan om att skapa en homogen nationell identitet; de var ett slags 
folkbildningsforum som var en del av moderniseringsprojektet (Bozarslan 
2006:32-3; Hale & Özbudun 2010:75; Aydin 2003). De regimkontrollerade 
folkhemmen fick implicita direktiv om de värderingar som skulle spridas: en 
sekulär moral, jakobinsk demokrati29 och social solidaritet. Föreställningen var 
att demokratin endast kunde utvecklas om stat och religion var separerade. 
Genom folkbildningssystemet institutionaliserades de kemalistiska principerna 
(Aydin 2003:316–321). 

Trots att kemalismen är en av de starkaste krafterna i turkisk politisk kultur, är 
det både ett diffust och oklart begrepp. Som Aydin har konstaterat:”There has 
always been a semiotic struggle over the definition and content of Kemalist ide-
ology” (Aydin 2003:5). Huruvida kemalismen är en ideologi eller diskurs är
också en fråga som flitigt debatterats. Medan vissa hävdar att kemalismen inte 
bör betraktas som en ideologi utan snarare som en diskurs som har legat till 
grund för bildandet av skilda politiska ideologier, hävdar andra forskare att det är 
en ideologi som har vid flera tillfällen fått ny form. Den främsta orsaken, enligt 
Sinan Ciddi, till att kemalismen inte i strikt bemärkelse kan förstås som en ideo-
logi är att kemalismen aldrig var avsedd att vara en universell doktrin, vilket 
ideologier i regel strävar efter att vara. Istället utformades kemalismen för att 
svara på den turkiska statens behov (Ciddi 2009:6; Bozarslan 2006; Cagaptay 
2006). I denna avhandling betecknas kemalismen som en statsideologi; även om 
gränsen mellan ideologi och diskurs är flytande, är begreppet ”statsideologi” en 
vedertagen benämning på kemalismen. 

Ett skäl till att det varit så svårt för Turkiet att erkänna en kurdisk identitet är 
enligt Martin van Bruinessen att de stora hindren just är ideologiska, vilket har 
lett till att all form av nationell splittring uppfattas som ett hot mot staten. De 
ideologiska hindren för att erkänna kurderna som en separat etnicitet är att ke-
malismens fundament utgörs av strikt centralism och en snäv, extremt national-
istisk definition av nationalstaten. De aktörer som främst förknippas med ideolo-
gins principer är militären samt den sekulära eliten (Bruinessen 1992:65; Gürbey 
1996:10).

När den turkiska staten fick sin utformning var kemalismen starkt influerad av 
en tidig europeisk modell av den moderna staten. Centrala komponenter i den 
                                                          
29 Syftar till ett politiskt system som är en centraliserad republik.  
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modellen var sekularism, modernism och nationell enhet (Bozarslan 2006; 
Cagaptay 2006). Den kemalistiska elitens ambition vid bildandet av republiken 
var att bevara den osmanska statskaraktären och samtidigt skapa en stark homo-
gen nationalstat. Hur den turkiska staten skulle konstrueras hade till störst del att 
göra med de erfarenheter som den politiska eliten hade och de mål som hade 
satts upp under reformprocessen i det ottomanska rikets senare skede. Reform-
processen började egentligen så tidigt som i början av 1700-talet. Den första 
perioden (Ishalat) varade mellan 1703-1730, men reformerna verkställdes inte på 
allvar förrän 1789 och då med inspiration från franska revolutionen (Akşin 
2007:21f). Det rörde sig som om betydelsefulla reformer som innebar föränd-
ringar i riktning mot demokrati och mänskliga rättigheter för de ottomanska 
turkarna. De som tidigare betraktats som undersåtar i imperiet och som med-
lemmar av olika etno-religiösa grupper skulle nu istället ses som individer 
(Içduygu, Çolak & Soyarık 2000; Akşin 2007:26). Reformerna genomfördes i 
kontinuerlig dialog med de europeiska staternas representanter i Istanbul, vilket 
speglade Europas inflytande över reformarbetet (Akşin 2007:29; Ciddi 2009). 
Imperiet blev dessutom till viss del i början av 1800-talet beoroende av Europa 
efter ett militärt nederlag (Akşin 2007:29).  

Reformrörelsen 1839-1876 är känd som Tanzimat (reform). Den var ett viktigt 
steg mot en modernisering av imperiet och ett mer västerländskt samhälle. Dess 
slutpunkt markeras av att en ny konstitution antogs 1876. Tanzimatrörelsen kan 
sammanfattas med att religiösa lagar skulle sekulariseras samt att administration-
en, utbildningssystemet och den ekonomiska strukturen skulle moderniseras så 
att de överrensstämde med den europeiska modellen. Samtidigt behölls dock de 
sociala strukturerna (Içduygu, Çolak & Soyarık 2000:193). Imperiet under Tan-
zimat-eran har beskrivits som en varken islamisk eller turkisk stat och inte eller 
var det en moderniserad sekulär stat. Det var någonting där emellan. Ytterligare 
förändringar var att sharialagarna inte längre skulle gälla, vilket ledde till omfat-
tande missnöje bland islamska rättslärda – de så kallade Ulaman – vilket i sin tur 
ledde till att den religiösa klassen kände sig förskjuten till periferin och kränkt. 
Kulturella förändringar i form av en ny klädkod och förändringar av språket 
påbjöds också (Eligür 2010). 

Redan under 1700-talet hade det osmanska riket börjat försvagas till följd av 
utrikespolitiska motgångar som ledde till interna svårigheter. När imperiet slutli-
gen besegrades och splittrades var den enda möjligheten att behålla det territo-
rium som bildar dagens Turkiet att knyta föreställningen om nationen till territo-
riet. Det var i och med så kallade självständighetskriget (1919-1922) som territo-
riet kom att inta en central plats i uppfattningen om den turkiska nationen. Am-
bitionen var att skapa en oberoende sekulär nationalstat av europeisk modell. 
Eftersom imperiet hade fallit samman trots reformerna ansåg eliten att det inte 
var möjligt att behålla en traditionell islamisk-osmansk samhällstruktur och sam-
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tidigt modernisera landet. Därför menade man att den enda möjligheten till mo-
dernisering av staten var att skapa en sekulär nationalstat. Det var just detta som 
skilde denna moderniseringsprocess från den under imperiets tid. När imperiet 
moderniserades hade man inriktat sig på att eliminera föråldrade seder, införa 
modern teknologi samt reformera rättssystemet liksom de politiska och ekono-
miska systemen. De sociala strukturerna däremot ville man lämna orörda. Det 
var därför, menade kemalisterna, som dessa tidiga moderniseringssträvanden 
misslyckats; den omvandling som nu förestod måste vinna gehör bland folket, 
annars fanns risken att de små delar som fanns kvar av imperiet också skulle gå 
förlorade. Samtidigt var kemalisterna noga med att de nya moderniseringsförsö-
ken inte skulle vara beroende av västs intressen, eftersom de ville minimera 
västmakternas inflytande i landet. Därför betonades det att moderniseringen inte 
var en imitation av väst utan att det handlade om att införa system som inte stod i 
strid med utan gick att förena med dem i väst. Oron bottnade i uppfattningen att 
väst under Tanzimatprocessen hade fått mer makt över imperiet än vad som var 
önskvärt. En annan orsak till den skeptiska inställningen till Europa var att 
världskrigets segrarmakter krävde att inga referenser till Koranen fick före-
komma i landets konstitution. Den sekularisering som följde med moderniserins-
strävandena bidrog till att alienera den kurdiska delen av befolkningen, som 
tidigare ingått i den muslimska gemenskapen (Eligür 2010; McDowall 2000;
Bruinessen 1992).

Utöver denna påverkan av reformprocesserna under det osmanska riket var 
elitens ståndpunkter starkt influerade av Ziya Gökalps programförklaring för 
turkism30 (Ciddi 2009). I elitens minne fanns fortfarande uppfattningen att det 
osmanska riket föll på grund av den etniska och religiösa uppdelningen i impe-
riet. Att skapa en enad nationalstat ansågs därför vara av primärt intresse. Den 
turkiska strävan efter att skapa en homogen nationalstat var samtidigt en reakt-
ion på de europeiska nationalistiska rörelserna. De anti-demokratiska tenden-
serna i kemalismen kan ses i samma ljus som den utveckling som också ägde 
rum i Europa (Özkırımlı & Sofos 2008:2; Bozarslan 2006:28). Den turkiska 
eliten var enig om att man inte ville dela västs plågsamma erfarenheter av 

                                                          
30 I syfte att stärka imperiet när nedgången väl hade börjat, använde sig makthavarna av 
tre strategier. Den första var ottomanism, som innebar att imperiet började garantera alla 
individer lika rättigheter och plikter samt religionsfrihet. Det skedde samtidigt som de 
försökte skapa en ottomansk nation. Det gav dock inte önskat resultat och istället infördes 
islamism som en ideologisk kraft för att skapa en nation. Det paradoxala var att sultanen, 
som var aktiv i moderniseringsprocessen, kom att föra den osmanska eliten närmare den 
europeiska kulturen via litteratur och vetenskap. Slutligen, när inte heller islam fungerade 
som en enande kraft, infördes turkism. År 1904 föreslogs för första gången att turkism 
skulle ges funktionen att ena imperiet. Turkisk nationalism var dock till en början inte 
etniskt orienterad och inte heller en sekulär ideologi (Eligür 2010:39–41). 



ZELAL BAL Pro-kurdiska politiska motståndsstrategier i Turkiet 57

klasskonflikter och individualisering, och därför strävade man efter att skapa 
en bas som varken hade socialismens klassfokus eller liberalismens individfo-
kus. Vad man man ville uppnå var en syntes, det som senare har blivit be-
nämnd den turkiska syntesen (Ciddi 2009:21-3). Det skulle uppnås med en 
toppstyrd turkisk nationalism. Gökalps programförklaring gav tydliga instrukt-
ioner om vilka metoder som skulle användas. Till exempel uppmanades eliten 
till folkloristiska studier för att på så vis tillägna sig landsbygdens kultur, vilket 
tydligt illustrerar den toppstyrda nationsbyggnadsprocessen (Gökalp 
1920/1968).31 Gökalps idéer återspeglade såväl upplysningsidéer som national-
romantiska föreställningar om nationen (Kadioğlu 1996:184). Ur Gökalps 
programförklaring valdes vissa delar ut som sedan tolkades strängt av eliten. 
Till exempel avvisade Gökalp den marxistiska ideologin, och eftersom han 
hade stor betydelse för turkismens utveckling fick han den kemalistiska eliten 
att avstå från vänsterpolitik. Målet var, som tidigare nämndes, en stat som inte 
efterliknade de västerländska staterna utan stod fri och vilade på egen grund 
(Ciddi 2009:21). 

För att summera var kemalismen influerad både av väst och av moderni-
seringsideal. Inflytandet från väst hade varit påtagligt sedan det osmanska 
rikets sista år. I den osmanska byråkratin hade omfattande reformer genomförts 
vilket dock skett under överinseende av de europeiska staterna. Kemalisterna 
ville inte få nya reformer dikterade för sig (Saraçoğlu 2011; McDowall 2000;
Bruinessen 1992; Bozarslan 2006).

3.2 Den kemalistiska regimen 
Den kemalistiska regimen existerade i närmare två decennier, mellan 1919–
1938. Enligt Hamit Bozarslan kan den delas in i tre olika faser. Under den
första – ”självständighetskriget” (1919–1922) – försökte man utesluta dem som 
inte var muslimer från den samhälleliga gemenskapen. Den fasen kan karaktä-
riseras som ett religiöst krig. De stridande var religiöst motiverade och uppfat-
tade andra religioner som ett hot, vilket också kom till uttryck i genomförandet 
av folkmordet på armenierna. Också kurderna deltog i kriget och folkmordet. 
Vissa kurdiska grupper strävade samtidigt efter en egen kurdisk stat, men de 
hade i regel få anhängare. Kurdiska organisationer, förutom de militära, för-
bjöds sedan av kemalisterna när de kom till makten. En orsak till att det före-
kom föga motstånd mot regimen bland kurderna var att kurdiska rörelser redan 
hade slagits ut av kemalisterna, vilket hade lett till att merparten av den återstå-

                                                          
31 Gökalp var inspirerad av Durkheims organiska syn på samhället, men han var också 
influerad av fransk kosmopolitisk nationalism (Gökalp 1920/1968; Kadıoğlu 1996).  
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ende kurdiska eliten bestod av stamledare, religiösa ledare eller stora jordägare 
snarare än av en modern elit (Lale Yalcin- Heckman 1990).  

Ett skäl till att de olika etniska grupperna kunde samarbeta var också att 
regimen hade utlovat att kalifatet32 skulle bevaras och att den nya turkiska 
staten skulle bildas på religiös grund. Visserligen avskaffades kalifatet trots 
löftena och istället strävade regimen efter att skapa sekulära institutioner lik-
som en sekulär moral, men ändå bibehöll staten en islamisk identitet (Romano 
2006:31–33; Keiser 2006; Bozarslan 2006:29–30; Bruinessen 1992:272-4).
Strävandena efter sekularism innebar dock att islamiskt influerade myter och 
symboler till stora delar eliminerades och ersattes med nya sekulära myter.
Denna process har kallats en “revolution of values” (Içduygu, Çolak & Soyarık 
2000:194). Det paradoxala är att istället för att förvisa religionen till den pri-
vata sfären tog staten ansvar för att övervaka och kontrollera religiösa aktivite-
ter genom att band skapades mellan religiösa institutioner och statsbyråkratin. 
Ett exempel som illustrerar den statliga kontrollen över religionen är att när 
kalifatet33 och de religiösa institutionerna efter imperiet avskaffades så ersattes 
dessa institutioner i republiken, genom ett beslut av nationalförsamlingen, 
ersattes med Direktoratet för religiösa angelägenheter. Dess uppgift var att 
förvalta islam, kontrollera moskéer och mausoleer, och att turkifiera islam. 
Arabisk islam uppfattades som konservativ och bakåtsträvande medan turkisk 
islam ansågs vara modern och vetenskaplig. Genom att låta översätta Koranen 
till turkiska sökte man främja den turkiska formen av islam.34

Den kemalistiska regimens andra fas – den ”janus-lika” kemalismen (1922-
1930) – var en i grunden nationalistisk period. Samarbetet mellan kurderna och 
                                                          
32 Kalifatet kombinerade religiös och politisk maktutövning med religionen som grund
(Cornell 2002:23). 
33 De riken som styrdes av kalifen omnämndes som kalifatet; kalifen var också sultan. 
Denne ansågs vara den muslimska världens religiösa ledare. Kalifen var inte en represen-
tant vald av folket utan av Gud. Eftersom sultanen också var kalif, var det varje muslims 
plikt att följa det politiska systemet som var fastställt av Gud. Kombinationen sultan-kalif 
symboliserade ett ideal av en politisk gemenskap som legitimerades genom religionen. 
Detta dubbla ideal kom under imperiets tid att upphöjas till en politisk doktrin som indike-
rade sammansvetsningen av religion och stat (Din u Devlet). År 1924 avskaffades kalifa-
tet. Detta innebar att utbildningen sekulariserades och att ett latinskt alfabet samt en ny 
kalender infördes. Statsreligionen avskaffades 1928 vilket även innebar att islamiska lagar 
avskaffades. Istället infördes en schweizisk civillagstiftning, en italienskinspirerad straff-
lag och en tysk handelslag. Rösträtt för kvinnor infördes 1934. Man väntade dock fram till 
1937 innan man i konstitutionen slog fast att Turkiet var en sekulär stat (Eligür 2010). 
34 Andra tillvägagångssätt var att turkiska ersatte arabiska i religionsundervisningen och 
att böneutropen gjordes på turkiska och fredagsbönen hölls på turkiska i moskéerna 
(Eligür 2010). 
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kemalisterna upphörde. Regimen var revolutionärt orienterad och strävade i 
enlighet med sin ideologi efter att omvandla Turkiet till en modern homogen 
nationalstat. Efter brytningen med kurderna började regimen förneka den kur-
diska identiteten. Samma öde drabbade även andra grupper, såsom religiösa 
grupper, bland andra anatoliska icke-muslimer, som opponerade sig mot den 
nya politiska strukturen. Bland folket fortsatte religionen att vara en viktigare
identitetsmarkör än den etniskt nationella identiteten. I Ziya Gökalps program-
förklaring hade det hävdats att man blir en del av nationen genom utbildning i 
nationens värderingar, inte på grund av blodsband. Därför infördes undervis-
ning i medborgarkunskap i läroplanen. Trots bristen på intresse i de breda folk-
lagren förblev den kemalistiska elitens mest framträdande mål i nationsbygg-
nadsprocessen modernisering och västernisering (Bozarslan 2006:30-2). 

Det tog lång tid innan de nationalistiska och sociala idealen som den ke-
malistiska revolutionen syftade till kunde realiseras men icke desto mindre 
uppfattades förändringarna under revolutionen som långtgående. På så vis 
fungerade revolutionen som en fasad att visa upp för de europeiska makthavar-
na. Revolutionen har också karaktäriserats som en kulturrevolution som ge-
nomfördes politiskt och genom att det rättsliga systemet moderniserades. Målet 
var att konstruera en ny typ av medborgare i ett modernt samhälle (Eligür 
2010).  

Den tredje perioden av den ursprungliga kemalistiska regimen betecknas som 
i huvudsak anti-liberal och anti-demokratisk. Under en kortare del av denna 
period fanns ett liberalt inslag i ideologin och i politiken. Då fick emellertid 
kemalisterna upp ögonen för att moderniseringsförsöken inte var uppskattade 
bland befolkningen, vilket fick till följd att regimen blev mer anti-demokratisk 
och revolutionärt orienterad i sin retorik och praktik. Staten gjorde anspråk på 
fullständig kontroll över samhället. Det enda tillåtna partiet smälte samman med 
statsapparaten. Det var under denna period som ideologin, med hjälp av de sex 
grundpelarna, började formuleras. Dessa skulle förvaltas i de folkhem och 
folkrum som nämndes ovan (Bozarslan, 2006:28–34).  

Turkiskhet har i den kemalistiska ideologin förståtts på tre olika sätt. För 
det första territoriellt: alla invånare i Turkiet har per automatik ansetts vara 
turkar. Denna syn på invånarnas nationalitet skrevs även in i konstitutionen 
1924 (Cagaptay 2006:159). Denna aspekt av kemalismen har av vissa setts som 
den mest inkluderande (jfr Cagaptay 2006:159). Dock kan den synen på inklu-
dering problematiseras. Kravet på lojalitet med den påtvingade nationaliteten är 
också ett assimileringskrav och ett steg i skapandet av en homogen nationalstat. 
Det andra sättet att förstå turkiskhet har varit religiöst: alla muslimska invånare 
i republiken har betraktats som potentiella turkar. Religionens betydelse skrevs 
under 1930-talet in i dokument, läroböcker och i synnerhet i det Republikanska 
Folkpartiets (CHP) program. Detta skapade dock en paradoxal situation i relat-
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ion till den territoriella definitionen av turkiskhet, eftersom alla invånarna i
staten inte var muslimer. Det tredje sättet att förstå turkiskhet på byggde på ett 
etno-religiöst synsätt, vilket medförde att kurder och andra muslimska grupper 
utsattes för ett större assimilationstryck. I sin strävan att att få igång en genom-
gripande assimilationsprocess tvångsförflyttades kurder och andra grupper 
(Cagaptay 2006:159–161). 

3.3 Turkisk nationalism 
Nationalism är ingen enhetlig ideologi, inget enhetligt betraktelsesätt. Det är dels 
en ideologi och dels ett sätt stater kan bete sig på. De flesta stater är grundade på 
etno-nationella principer, det vill säga de är vad som vanligen kallas nationalsta-
ter, och i sådana har därför etnicitet och nationalitet stor betydelse för de former 
politiken tar. Detta till skillnad från imperier där etnicitet och nationalitet har 
tillmäts mindre (Mansvelt Beck 2005:8; Wimmer, Cederman & Min 2009; 
Wimmer 2002). 

 Kännetecknande för den turkiska nationella identiteten är att den är grundad 
på medborgarskap, inte på etnicitet. Det har lett till att att det inte går att tiller-
känna olika etniciteter särskilda kulturella och språkliga rättigheter, bortsett från 
de grupper som gavs minoritetsstatus i konstitutionen.  

I slutet av 1800-talet uppstod en längtan efter att skapa ett ”nytt” Turkiet. Vad 
det nya skulle innebära skiljde sig mellan förespråkarna, vilka också har kommit
att bli kända som ”ungturkarna”. Dessa var ofta välutbildade (det gällde i syn-
nerhet inflytelserika journalister), turkisktalande muslimer som ville se en omfat-
tande social förändring i riktning mot ett mer nationalistiskt och modernt Turkiet 
(Keiser 2006: vii; Akşin 2007:33f.) Även om rörelsen bildades som en kulturell 
rörelse kom den med tiden att bli politisk. Inom den fanns flera fraktioner – me-
dan vissa hade en mer liberal agenda och eftersträvade autonomi för etniska och 
religiösa minoriteter, var andra mer nationalistiskt orienterade. En särskild in-
riktning fanns inom “Kommittén för enhet och framsteg” 35, grundad av dem som 
förespråkade ett mer nationalistiskt Turkiet (Lewis 2000:213). Turkisk national-
ism eller turkism blev ett kännetecken för rörelsens karaktär. Nationen sågs som 
det mest grundläggande för staten att styra genom, vilken tänktes som en nation-
alstat, som skulle bildas av invånarna oavsett deras etniska tillhörighet (Hanioğlu 
2006:19). Vid slutet av imperiets tid kom det osmanska riket att kallas ”Europas 
sjuka man”. I de två balkankrigen 1912-1913 förlorade imperiet nästan hela sitt 
europeiska territorium och i samband med första världskriget gick även de ara-
biska delarna förlorade. Imperiet upplöstes slutligen 1918 (Lewis 2000:239).  

                                                          
35 Ziya Gökalp var medlem (Ciddi 2009: 21). 
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Förutom det som uppfattades som turkiskhet så fanns det vid republikens 
bildande klara riktlinjer om vem som kunde och vem som inte kunde ingå i den 
turkiska nationen. De icke-turkiska muslimerna (som kurder, bosnier, albaner 
och makedonier) ansågs vara en del av nationen, under förutsättning att de var 
villiga att anamma den turkiska kulturen och det turkiska språket som sina. 
Icke-muslimer (som greker, armenier och judar) ansågs inte vara en del av 
nationen, även om de ursprungligen var från Turkiet. Dock var alla garanterade 
medborgarskap. Emellertid förekom det diskussioner om huruvida icke-
muslimer36 verkligen skulle tillerkännas fullt medborgarskap, eftersom det var 
oklart i vilken mån de skulle låta sig assimileras och därför också om de kunde 
ges samma status som muslimer (Içduygu, Çolak & Soyarık 2000:195- 6). 
Under 1930-talet blev den turkiska nationalismen mer etniskt orienterad och 
gav mer uttryck för rasistiska föreställningar. Ett exempel är teserna om ”sol-
språket” där det hävdades att det var turkarna som spred civilisationen och att 
turkiska var ursprunget till all världens språk (Hale & Özbudun 2010; jfr Gö-
kalp 1968). Nationsbyggnadsprocessen påverkade hela samhället. Ambitioner-
na speglas i ett citat av Kemal Mustafa:”We must be civilized men from every 
point of view; our ideas, our reasoning will be civilized from head to toe”
(Içduygu, Çolak & Soyarık 2000:194–195). Processen drevs målmedvetet, 
även om den präglades av paradoxer. Som exempel kan nämnas att staten å ena 
sidan ville inkludera icke-turkiska segment i nationsprojektet. Å andra sidan 
ville man från statens sida explicit grunda denna på föreställningen om en ho-
mogen turkiskhet.

Turkisk nationalism har med tiden kommit att uppfattas som ett komplext 
fenomen (Özkırımlı & Sofos 2008:17; Gökalp 1920/1968). Ett sätt att förstå 
denna komplexa nationalism står att finna i relationen mellan stat och etniska 
grupper. Staten uppfattar all form av etnopolitisk mobilisering som ett hot mot 
nationsbyggnadsprojektet och staten. Tidigare har alla former av etno-religiös 
mobilisering slagits ner i Turkiet (Yavus 1998:3) Turkisk nationalism är alltså 
grundad på medborgarskap, medan den kurdiska nationalismen är baserad på 
etnicitet (Yavus 2006 jfr Bruinessen 1992; 2000; 2003). Det rör sig således om 
två olika slags nationalistiska ideologier som konkurrerar med varandra.  

                                                          
36 Ett tal av Mustafa Kemal 1923 i Adana illustrerar motvilligheten att garantera alla 
etniska grupper ett jämlikt medborgarskap: ”Armenians have no rights at all in this 
prosperous country. The country is yours, the country belongs to the Turks. In history this 
country was Turkish, therefore it is Turkish and will remain Turkish for ever. The country 
has finally been returned to its rightful owners. The Armenians and the others have no 
rights at all here. These fertile regions are the country of the real Turks” (Keiser 2006: ix).
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3.4 Kurderna
Vid slutet av 1800-talet var det i imperiet fullt möjligt att med kurdisk etnisk 
identitet delta i politiska angelägenheter. Det kunde ske via de kurdiska gemen-
skaper som bestod av etablerade stamar som kunde samlas som en nationell 
grupp (Natali 2005:73). Det var möjligt att använda det kurdiska språket utan 
restriktioner, till exempel fanns skolor och en tidskrift kallad Kurdistan (Taspınar 
2005:71).   

I och med fredsfördraget i Lausanne 1923 gavs den turkiska republiken inter-
nationellt erkännande (Ciddi 2009:17). De önskemål som fanns om ett kurdiskt 
självstyre lämnades utan avseende i fördraget, där dock långtgående språkrättig-
heter utlovades (McDowall 2004:142). Inledningsvis samarbetade kurderna med 
ungturkarna, då de utlovats oberoende. Emmellertid infriades, såsom tidigare 
nämts, aldrig de löftena. Kort efter den turkiska republikens bildande förbjöds all 
form av kurdiskhet. Ända sedan dess har det pågått en ständig kamp mellan den 
turkiska staten och de kurdiska ledarna. När processen att bilda en turkisk stat 
började, blev alla kurdiska skolor, föreningar, publikationer, religiösa ordnar och 
koranskolor förbjudna. Högre kurdiska ämbetsmän i de östliga provinserna av-
sattes från sina tjänster och namnet ”Kurdistan” fick inte längre förekomma på 
kartor eller i oficiella dokument. Kurdiska ortnamn ersattes med turkiska namn. 
Ett assimilationsprogram inleddes där utbildningssystemet och militärtjänsten 
fick framträdande roller (Romano 2006:32; Taspınar 2005:71,79). 

Från statens sida förnekade man nu att det fanns en kurdisk etnicitet. Istället 
hävdade regimen att kurderna var turkar (McDowall 2000). En fråga som Brui-
nessen ställer är varför den turkiska staten egentligen så ihärdigt strävade efter att 
turkifiera en grupp som redan uppfattade sig som turkar (Bruinessen 2003; Zey-
anlioglu 2008). Ett svar är, att i den nya republiken sökte man eliminera alla 
former av klass-, religions- och etnicitetsskillnader. Detta eftersom kemalismen 
utvecklades som en reaktion på liberala och socialistiska staters erfarenheter. Av 
den anledningen förbjöds också fackföreningar och socialistiska partier (Romano 
2006:31–32; jfr Ciddi 2009).  

3.5 Religion och sekularisering
I det tidiga osmanska rikets organisation indelades befolkningen efter religion. 
De grupper som utvecklades i systemet var uttalat sociokulturella religiösa grup-
per (millet) (Eligür 2010). Det ledde till att banden mellan grupper som delade 
en religiös identitet stärktes (Bruinessen 1989: 613/2000:18).  Religionen, sna-
rare än etniciteten, kom med tiden att utgöra den primära identiteten (Cagaptay 
2006:5). När imperiets centraleuropeiska territorier förlorats tvangs osmanerna 
undan för undan frånträda sina besittningar i Centraleuropa och på Balkan. Mus-
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limerna där hamnade under nya härskare. I synnerhet på Balkan strävade dessa 
efter att skapa homogena nationalstater, och muslimerna, som utgjorde en bety-
dande del av befolkningen, utsattes för förföljelser. Åren 1821-1922 flydde om-
kring 5 miljoner muslimer från sina hem. Ungefär 5,5 miljoner dog till följd av 
krig, svält och sjukdomar. Mellan 1856 och 1914 emigrerade 7 miljoner musli-
mer till Anatolien. Erfarenheterna av fördrivningarna medförde att religionen 
blev fundamentet för nationell identitet för muslimerna, detta till skillnad från 
tidigare då religionen inte hade varit en fråga om politik. Religionen kom med 
Cagaptays ord att bli en ”aktiv identitet”. Majoriteten av flyktingarna hade bosatt 
sig i Anatolien, som de därmed kom att se som vatan (hemlandet). Också den 
osmanska eliten kom att dela de nya nationalistiska känslorna och den tidigare 
tron på ett multireligiöst imperium gick förlorad (Cagaptay 2006:4-7). 

Religionen har även senare haft en betydelsefull roll i Turkiet. När den tur-
kiska nationsbyggnadsprocessen påbörjades ansågs det vara mycket viktigt att 
den nya staten skulle bildas på grundval av en reformerad version av islam. Den 
politiska islamiseringen av Turkiet har av många kritiserats för att vara odemo-
kratisk. Dock hävdar vissa forskare att denna utveckling snarare är ett tecken på 
att demokratiseringsprocess är genuin. Argumentet är då att den muslimska be-
folkningen alltid har fått agera i periferin, i till exempel muslimska rörelser, 
medan den sekulära eliten, som för övrigt har varit en minoritet, har styrt (Eligür 
2010).   

Även om Turkiet kommit att betecknas som en sekulär stat så har det främst 
gällt statens institutioner, inte befolkningen. Det har varit eliten och överklassen 
som värnat om de sekulära principerna, från moderniseringsprocesserna och 
framåt (Eligür 2010; Ciddi 2009), medan religionen fortsatt att spela en viktig 
roll i människors vardagsliv. Islam har också haft en enande roll när det gäller 
den turkiska och kurdiska etniciteten. Äktenskap mellan etniciteterna har exem-
pelvis inte hört till ovanligheterna. Den politiska tanken bakom den form islam 
fått i Turkiet är att etnisk nationalism har förkastats och istället har ett muslimskt 
broderskap fått fungera som bas för inkludering (Hale & Özbudun 2010:75; 
Heper 2007). Samtidigt har det framhållits att det sekulära statsskicket har bidra-
git till att demokratiseringsprocessen fördjupats i Turkiet. Ett exempel som bru-
kar nämnas är att Mustafa Kemals republikanska parti CHP efter det första all-
männa valet 1950 lämna regeringsmakten till det islamvänliga partiet DP som 
vann en egen majoritet (Somer 2010; Eligür 2010). 

En av anledningarna till att samarbete mellan den turkiska och den kurdiska 
nationen trots allt varit möjlig har att göra med den gemensamma religionen. 
Enligt islamiska politiska partier har dock den kemalistiska sekulariseringspoliti-
ken förts så aggressivt att den har haft en splittrande effekt och gett upphov till 
att den kurdiska frågan väckts (Hale & Özbudun 2010). 
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Frågan har anknytning till den komplexa relationen mellan kurder och turkar 
sedan åren då republiken bildades. Relationen har tidvis och på olika nivåer 
kännetecknats av samarbete. När den turkiska staten bildades, bröt vad som kan 
liknas vid ett religionskrig ut. Många kurder uppfattade sig främst som turkar 
och ställde sig därför på regeringens sida, medan andra främst kände sig som 
muslimer och stödde den reliösa oppositionen (Bozarslan 2006). Relationen 
mellan religiös och etnisk identitet betonar mekanismer genom vilka samarbete 
förstärks. Religiösa och etniska identiteter kan smälta samman och förstärka 
varandra och kan tillsammans bidra till att hålla ihop gemenskaper (Smith 
1991:8). 

Kollektiva identiteter har, såsom framgått ovan, en inkluderande och en ex-
kluderande funktion. Kärnan av kollektiva identiteter har beskrivits i termer av 
att någon antingen blir exkluderad eller inkluderad (Ekman 2001:74) Etnisk 
identitet har, vad gäller förhållandet mellan kurder och turkar, spelat en exklude-
rande roll. Samtidigt har nationella identiteter många dimensioner och är aldrig 
homogena (Smith 1991:14).  

3.6 Militären  
Under denna rubrik kommer inledningsvis den ideologi som präglar den turkiska 
militären att beskrivas. Därefter följer en kort historisk genomgång av mili-
tärkupper och militärstyren i Turkiets moderna historia. Denna historiska bak-
grund syftar till att visa på den framträdande roll som militären alltid har spelat i 
den turkiska politiken. 

3.6.1 Militärens ideologiska hållning 
Även om militären i regel betraktas som en institution,37 finns det skäl att ta upp 
den i detta kapitel på grund av den roll den spelar som den huvudsakliga förval-
taren av de kemalistiska principerna, det som varit dess främsta roll i Turkiet. 
Bakgrunden till detta är den betydelse som militären hade vid statens grundande 
vid vilket en grupp officerare, bland dem Mustafa Kemal, spelade ledande roller. 

 En grundlig kemalistisk indoktrinering sker vid militärakademierna i Turkiet 
och även om den kemalistiska ideologin varit grundläggande för militären sedan 
statens tillkomst, har kemalismen fått en än mer framträdande plats sedan slutet 
av 1970-talet. Anledningen är att militärledningen oroades över möjligheten att 
splittringen inom landet mellan marxister och ultranationalister skulle leda till en 
ideologisk splittring även inom officerskåren. Den kemalistiska indoktrineringen 

                                                          
37 Militärens institutionella form behandlas i nästa avsnitt. 
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var tänkt att fungera som ett vaccin mot en sådan splittring (Jenkins 2001:32).
Inom militärakademierna ges också undervisning i historia, där särskild tonvikt 
läggs på statens grundande. Mustafa Kemal omtalas i känslosamma ordalag som 
”den lysande sol som skingrade de mörka molnen” och uttalanden av honom 
citeras som om de var heliga skrifter (Jenkins 2001:33). Studenterna vid mili-
tärakademierna får lära sig att hoten mot den turkiska staten i stort sett är de 
samma som på Kemals tid. Det sena 1980-talets uppsving för kurdisk national-
ism och politisk islam ses inom militären som bevis på detta. Detta betraktelse-
sätt färgar också militärens syn på internationella påtryckningar för större poli-
tisk pluralism. Sådana uppfattas som uttryck för ambitioner liknande de alliera-
des efter första världskriget, då dessa ville dela upp Turkiet (Jenkins 2001:33).
Inom ramen för militärakademierna sker också utbildning i ämnen som socio-
logi, statsvetenskap och ekonomi. Officerskåren har beskrivits som ”anmärk-
ningsvärt effektiv vad gäller att reproducera sig generation efter generation”
(Roleau 2000). Samtidigt rör det sig knappast om en militär ”kast”. De flesta 
officerare är ”första generationens” officerare, även om det också förekommer 
både ”andra” och ”tredje generationens” officerare (Jenkins 2001:23). 

3.6.2 Militärens inblandning i politiken 
Såsom tidigare nämnts har militären en särskild ställning i det turkiska politiska 
systemet, där den själv ser det som sin roll att slå vakt om de kemalistiska prin-
ciperna. Denna självpåtagna uppgift har resulterat i militärkupper vid tre till-
fällen: 1960, 1971 och 1980. 

Kuppen 1960 genomfördes för att “rädda” demokratin från islamiska influen-
ser och för att återinföra de kemalistiska principerna. Vad som hänt var dock inte 
att det växt fram någon ny islamisk rörelse utan snarare rörde det sig om att det 
islamvänliga partiet Demokratiska Partiet (DP), som hade varit vid makten när-
mare ett decennium, hade blivit allt mer auktoritärt. Till exempel fängslades 
journalister, demonstrationer förbjöds, och många medlemmar av den sekulära 
eliten tvingades att gå i pension. Detta gjorde DP i ett försök att vinna majorite-
ten av rösterna i nästkommande val. Ett år efter militärkuppen hölls allmänna val 
och en ny konstitution antogs, vilken gav utrymme för ett mer liberalt system.38

Till exempel tilläts (från 1965) utländska besökare i de kurdiska provinserna; 

                                                          
38 Under den här perioden var det lagligt att studera, undervisa i och bedriva forskning om 
anarkism och kommunism, vilket bidrog till att tillgången på vänsterlitteratur ökade mar-
kant. Den nya konstitutionen stadgade om föreningsfrihet, pressfrihet, religionsfrihet, 
kollektiva förhandlingar och medgav strejkrätt. Däremot tillät den inte att religion använ-
des för politiska syften. Militären gjorde dock skillnad mellan upplysande islam och 
reaktionär islam (Jenkins 2001:45–50). 
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dessa områden hade sedan 1925 varit stängda och i det närmaste stått under mili-
tär kontroll. I samband med den nya konstitutionen institutionaliserades militä-
rens främsta formella kanal för politisk verkan, nämligen Nationella Säkerhets-
rådet. Under slutet av 1960-talet polariserades politiken i Turkiet. Vid den ena 
polen stod den politiska vänstern, som fick stöd av studentgrupper och nybildade 
vänsterorienterade fackföreningar. Vid den andra polen stod det högerextrema 
Nationella Handlingspartiet (MHP), som blev alltmer aktivt. En militär gren av 
partiet bildades, de så kallade Gråvargarna, vilka företog våldsamma attacker 
mot meningsmotståndare (Jenkins 2001:45 -50). 

Den militärkupp som genomfördes 1971 initierades av generaler på den poli-
tiska högerkanten. Regeringen tvingades lämna makten och ersattes med en 
regering bestående av teknokrater. Upprinnelsen till kuppen var en konflikt mel-
lan vänster- och högergrupper som lett till politiskt våld och att undantagstill-
stånd utlysts. I samband med kuppen genomfördes massarresteringar och mili-
tärdomstolar inrättades. Konstitutionen upphävdes för andra gången av militären. 
Två år efter kuppen tog en demokratiskt vald regering på nytt makten (Cornell 
2002:25). 

I den tredje kuppen, 1980, grep militären under general Kenan Evren återigen 
makten. Det skedde efter att tusentals politiska mord begåtts i en situation som 
allt mer liknade inbördeskrig. Undantagslagar utlystes i hela landet. Alla strejker 
och politiska aktiviteter förbjöds, och politiska ledare, parlamentsledamöter och 
fackföreningsledare fängslades. I samband med kuppen förbjöds alla då existe-
rande politiska partier och deras ledare tilläts inte återvända till politiken förrän 
en folkomröstning om deras deltagande i politiken hållits 1987. 1982 proklame-
dade juntan en ny konstitution som gav juntan själv långtgående maktbefogen-
heter. Samma år utnämndes Kenan Evren till president. I ett dekret 1983 hävdes 
förbudet mot politiska aktiviteter, men kritik mot juntan tilläts fortfarande inte. 
Alla nya politiska partier och deras ledare måste godkännas av juntan (Jenkins 
2001:45–50). Islam fördes på nytt fram som en sammanhållande kraft för att 
motverka den splittrande inverkan som framförallt rörelser på vänsterkanten 
sades ha haft. Med stöd av religionen ville man nu i stället främja gemensamma 
värderingar och en gemenskapskänsla bland befolkningen (Içduygu, Çolak & 
Soyarık 2000:196-7; Bozarslan 2006:30).

Militärens roll i den turkiska politiken och i samhället är svår att sammanfatta 
kort. Senare i avhandlingen kommer militärens roll i mer näraliggande tid att 
diskuteras. Det handlar då bland annat om den så kallade ”post-moderna” kup-
pen. Det kommer också att framgå vilken påverkan militären har vad gäller möj-
ligheterna till kurdisk politisk aktivism. 

Avsikten i kapitel 3 har varit att teckna en historisk bakgrund och redogöra för 
de idéer som format Turkiet för att därmed beskriva en del av den kontext som 
skapar förutsättningarna för kurdisk politisk mobilisering. 
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4. Turkiet och frågan om rättssäkerhet
I det föregående kapitlet diskuterades de idéer som legat till grund för den tur-
kiska staten. Även militären diskuterades på grund av den roll den spelat för 
upprätthållandet av de kemalistiska principerna. I detta kapitel diskuteras olika 
institutioner som tillsammans bidrar till att skapa de möjlighetsstrukturer som 
kurdiska politiska aktivister har att förhålla sig till.  

4.1 Politiska institutioner 
Att studera ett lands politiska institutioner är i viss mån även att studera dess 
demokratiseringsprocess (Dahl 1998). Såsom Dahl använder termen och som 
termen används i avhandlingen bör institutioner förstås som rättsprinciper sna-
rare än myndighetsinstitutioner. Demokratiska politiska institutioner bör således 
vara utformade så att det är möjligt att utkräva ansvar och att politiskt deltagande 
inte begränsas (Dahl 1998). När Turkiet 2005 fick status som kandidatland till 
EU gjordes bedömningen att landet hade den uppsättning formella demokratiska 
institutioner som en demokrati bör ha, men att landet inte uppfyllde alla krav vad 
gäller politiska fri- och rättigheter, i synnerhet inte minoritetsrättigheter. 

Tre institutioner med nära koppling till de i avhandlingen intervjuade aktörer-
nas verksamhet (jfr kapitel 7 och 8) kommer att diskuteras här: yttrandefrihet, 
föreningsfrihet och rättssäkerhet.39 Yttrandefrihet innebär att politiska aktörer har 
rätt att uttrycka sina åsikter och kritisera regimen samt den rådande samhällsord-
ningen utan att behöva frukta bestraffning. Föreningsfrihet förutsätter att möjlig-
heter finns att bilda oberoende sammanslutningar i syfte att påverka samhällsut-
vecklingen och tillvarata medlemmarnas intressen. Till denna institution har jag 
även räknat möjligheten att bilda politiska partier. Rättssäkerhet förutsätter att 
det finns ett oberoende rättssystem, där alla politiska aktörer behandlas lika 
(Dahl 1998:85–86). 

Institutioner, i form av rättsprinciper, är svårföränderliga och reproduktionen 
av institutionerna sker långsamt. Demokratiska politiska institutioner bidrar 
också till stabilare system (Scott 2001; Knight 1998). Institutioner ger enligt 
detta synsätt substans åt det sociala systemet. Detta eftersom institutionernas 
förhållningssätt speglar normer och ideologier som genomsyrar deras regelverk. 
Institutioner är samtidigt också normerande och visar vad som anses rätt eller i 
vart fall är accepterat. Att fokusera på institutioner innebär även att symbolpoli-
tiska handlingar uppmärksammas (Scott 2001:49). De reformer som genomförts 
i den turkiska lagstiftningen till följd av påtryckningar från EU kan i någon mån 

                                                          
39 Partier, medier, föreningar och organisationer. 



68 ZELAL BAL Pro-kurdiska politiska motståndsstrategier i Turkiet 

betraktas som just symbolpolitiska handlingar. Sådana symbolpolitiska reformer 
riskerar dock att bli tandlösa eller öppna för icke avsedda tolkningar.  

Nya former av mobiliseringsstrategier kan bli tillgängliga när politiska in-
stitutioner håller på att förändras. När politiska strukturer förändras får etnopoli-
tiska grupper en ny plattform, vilket ofta resulterar i nya möjligheter till att orga-
nisera sig. Genom att studera motståndsstrategier i ljuset av institutionella för-
ändringar kan man dels förstå hur de nya politiska möjlighetsstrukturerna tolkas, 
dels få en bättre förståelse av den politiska process som etnopolitiska aktörer har 
att ta hänsyn till (McAdam, McCarthy, and Zald 1996:2). Den kurdiska politiska 
rörelsens motstånd kan samtidigt i sig tolkas som rörelsens institutionaliserings-
process. Således leder institutionaliseringen, som möjliggjorts av nya politiska 
strukturer, till att nya former av politisk aktivitet uppstår (jfr Meyer 2007:130; jfr 
Meyer & Tarrow 1998).  

De reformer och konstitutionella förändringar som berör pro-kurdiska mobili-
seringsmöjligheter kommer i detta kapitel att studeras närmare såsom de belyses 
av de ovan nämnda institutionerna. Vilka former av politiskt deltagande som 
möjliggörs i och med de reformer som ägt rum i Turkiet kommer att diskuteras. I 
följande avsnitt, 4.2 Politiskt deltagande och rättigheter, redogörs dock först för 
politiskt deltagande ur ett rättighetsperspektiv. 

4.2 Politiskt deltagande och rättigheter 
Etnopolitiskt deltagande och politiska rättigheter som möjliggör effektivt delta-
gande kräver en stat som förmår att vara tolerant och tillmötesgående mot andra 
etniska eller kulturella grupper än den som staten i första hand representerar. Det 
är i synnerhet fyra ämnen som brukar diskuteras när rättigheter i en fungerande 
demokratisk stat kommer på tal: frihet, jämlikhet, demokrati och rättvisa (Kym-
licka 1995:3). Dessa fyra är grundläggande krav för att etnopolitiska gruppers 
deltagande i politiken ska fungera. Att etnopolitiken kan bedrivas i demokratiska 
former är viktigt, eftersom det politiska systemet då stabiliseras och risken för 
missnöje på grund av exkludering minskar (Machnyikova & Hollo 2010). Medan 
politisk yttrandefrihet och föreningsfrihet är grundstenar ur ett demokratiskt 
perspektiv, sammanhänger anpassade rättigheter för etniska grupper mer med ett 
specifikt multietniskt ideal. På samma gång är det politiska klimatet och debatten 
avseende etnopolitiska grupper avgörande för utvecklingen av etnopolitiska 
gruppers politiska deltagande. Således strider det mot fundamentala krav på 
rättvisa att förneka etnopolitiska grupper att delta i politiken. Även om de krav 
som framförs av etnopolitiska aktörer är politiskt kontroversiella ur statens per-
spektiv, får deltagandet inte hindras (Wheatley 2010:195-7).   
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De politiska rättigheter en demokratisk stat bör garantera etnopolitiska grupper 
är samma rättigheter som bör gälla för minoritetsgrupper. Även om man bör 
förhålla sig kritisk till syftet med minoritetsrättigheter40 och hur dessa formule-
ras, fyller de en viktig funktion. Ett kritiskt förhållningssätt gentemot denna form 
av rättigheter motiveras av att de är utformade utifrån ett nationalstatsperspektiv 
där nationalstatens stabilitet har utgjort skälet till rättigheterna (Malloy 2010). 
Begreppet "minoritetsrättigheter” används inte i denna avhandling, eftersom 
kurderna benämns ”etnicitet” eller ”nation”, inte ”minoritet”. Diskussionen kring 
rättigheter knyter dock an till den diskurs som finns kring minoritetsrättigheter. 
Ett brett spektrum av rättigheter finns som kan ges etnopolitiska grupper.41
Dessa rättigheter är dock inte alltid självklara och för att få ett helhetsgrepp om 
dem kan de betraktas som en hierarki av rättigheter. Detta eftersom de kan 
sträcka sig från att vara minimala grundläggande rättigheter till att vara mycket 
omfattande (Brunner & Küpper 2001:17).  

Grundläggande rättigheter brukar dock inte räcka till för att tillgodose etnopo-
litiska gruppers krav och inte heller är de tillräckliga för att lösa etnopolitiska 
konflikter (Kymlicka 1996). Avsikten med rättigheter bör, förutom att garantera 
den exkluderade gruppens möjlighet att behålla sina särdrag och utöva sin kultur, 
även vara att möjliggöra politiskt deltagande (Machnyikova & Hollo 2010:96). 
Det måste dock påpekas att det inte finns någon självklar önskan hos en etnopoli-
tisk grupp att undgå assimilering.42 Det kan både i teorin och i praktiken vara en 
grupps önskan att bli assimilerad, till exempel för att erhålla ekonomiska eller 
statusmässiga fördelar eller som en följd av förtryck inom gruppen. Detta ligger 
dock utanför avhandlingens ram. Således uppstår inte något behov av särskilda 
rättigheter förrän gruppen ifråga har en önskan om att behålla sin ursprungliga 
identitet. 

De mest grundläggande rättigheterna är icke-diskriminering och lika rättighet-
er. Med icke-diskriminering menas att ingen särbehandlas negativt på grund av 
sin grupptillhörighet. Lika rättigheter kan förstås som en del av icke-
diskrimineringen vilket innebär formellt lika rättigheter, som i praktiken dock 
kan leda till ojämlikhet. Med lika rättigheter kan också avses att en etnopolitisk 
grupp får sina önskemål tillgodosedda. Ett exempel på det första är när man ger 
                                                          
40 Detta eftersom denna form av rättigheter är direkt formulerad utifrån ett nationalstats-
perspektiv och eftersom syftet då varit att säkerställa nationalstatens stabilitet; minoritets-
rättigheterna har setts som medlet att uppnå sådan (Malloy 2010).  
41 De rättigheter som diskuteras här är egentligen minoritetsrättigheter. Dock har begrep-
pet minoritet undvikits i avhandlingen av hänsyn till respondenternas önskan om att inte 
bli förknippade med minoritetsgrupper, eftersom minoritetsbegreppet i den pro-kurdiska 
politiska diskursen står för religiösa minoritetsgrupper som vid republikens bildande fick 
minoritetsstatus (jfr Uçalar 2009 som använder minoritetsbegreppet). 
42 Se mer i kapitel 2. Etnopolitisk mobilisering.
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alla skolbarn undervisning på det officiella språket. Det innebär att alla ges 
samma rättigheter men i praktiken missgynnas minoriteter med andra moders-
mål. Om man däremot ger alla möjligheten till undervisning på deras eget språk 
ges alla lika rättigheter i det senare avseendet (Brunner & Küpper 2001:17; 
Machnyikova & Hollo 2010:99). De grundläggande rättigheterna räcker generellt 
inte till för att bibehålla en tydlig separat identitet hos en etnopolitisk grupp. 
Därför brukar etnopolitiska grupper i regel söka få ett mer omfattande stöd i 
form av ett erkännande från staten, kollektiva rättigheter och undervisning i det 
egna modersmålet (Kymlicka 1995). Språket är den mest centrala frågan i både 
de individuella rättigheterna och för den politiska gemenskapens skull. Språkrät-
tigheter är så starkt knutna till etnopolitiska motsättningar att de ofta är kärnan i 
de konflikter som utbryter (Kymlicka 1995:2). 

Speciella rättigheter brukar tillgodose gruppens behov bättre. De speciella rät-
tigheterna är till skillnad från grundläggande rättigheter utformade så att de ska 
göra det möjligt för den etnopolitiska gruppen att delta politiskt och samtidigt 
bibehålla sin gruppidentitet. I regel har majoritetskulturer en tendens att (avsikt-
ligen) assimilera snarare än integrera minoriteter. Dock är ett dilemma med in-
tegration att ju mer en minoritet är integrerad i ett samhälle desto mer tryck att 
assimileras utsätts minoriteten också för. Samtidigt kan följden av majoritetskul-
turens tryck bli att den etnopolitiska gruppens ansträngningar för att bibehålla 
den egna kulturen ökar. Etnopolitiska gruppers attityder och strategier är dock 
relaterade till de historiska erfarenheter de har av staten. Om en grupp aggressivt 
tvingats till integration eller om den tidigare har strävat efter att bilda en egen 
stat påverkar det dess attityder och relation till staten. För att motverka assimile-
ring och för att garantera enskilda i ett multietniskt demokratiskt samhälle jäm-
lika villkor och förutsättningar, krävs således speciella rättigheter (Kymlicka 
1995; Kymlicka 1996:11).43  

De speciella rättigheterna skiljer sig från de rättigheter som majoriteten har 
och är utformade så att det kan gälla både kollektiv och enskilda medborgare. 
Den primära typen av speciella rättigheter är de individuella rättigheterna. Dessa 
rättigheter innefattar sådant som rätten att använda sig av sitt modersmål i pri-
vata och offentliga sammanhang samt i kommunikation med myndigheter. Det 
handlar också om rätten att etablera medieföretag som sänder eller skriver på 
minoritetsspråket och att det finns möjlighet att tillsammans med andra personer 
skapa organisationer som främjar gruppens intressen. Individuella rättigheter är 
nära relaterade till de mänskliga rättigheterna i FN-stadgan. Vid sidan av de 
generella mänskliga rättigheterna finns även sådana mänskliga rättigheter som 
främst syftar till att skydda minoriteters intressen. Några exempel är rätten att få 
tala sitt eget språk inför myndigheter och domstolar, rätten att ha ett namn som 
                                                          
43 Detta diskuteras mer ingående i kapitel 2. Etnopolitisk mobilisering.  
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överensstämmer med den egna gruppens traditioner, eller religionsfrihet (majori-
tetsreligionen kan skilja sig från minoritetsreligionen). De individuella rättighet-
erna tar dock inte hänsyn till att minoritetsidentiteten endast kan bibehållas i en 
grupp. De kan vara tillräckliga i vissa lägen men ofta finns det ett behov av rät-
tigheter för minoriteten som ett kollektiv. Det innebär till exempel att en organi-
sation eller ett offentligt organ ges rätten att representera minoriteten (Brunner & 
Küpper 2001:18-9).  

När det gäller speciella kollektiva rättigheter som är relaterade till politiskt 
deltagande brukar yttrandefrihet, rätten att bilda politiska sammanslutningar, 
rätten att bilda etnopolitiska partier och möjligheten att etablera civilsamhälleliga 
organisationer nämnas. En av de viktigaste förutsättningarna för konsoliderad 
demokrati är yttrandefrihet. Till exempel bör en mångfald åsikter vara företrädda 
i politiska sammanhang och den mångfalden bör genomsyra politiska institution-
er; det bör också vara möjligt att ge uttryck för skilda åsikter i media (Wheatley 
2010:196). Att bilda politiska sammanslutningar ska vara en rättighet i den mån 
de inte inkräktar på demokratiska principer. En vanligt förekommande restriktion 
är även att nationell och privat säkerhet inte får hotas (Wheatley 2010:197-8). 
Vad gäller rätten att bilda civilsamhälleliga organisationer ses denna form av 
politiskt deltagande också som en del av demokratiseringsprocessen i ett land 
och förstås på samma sätt som rätten att bilda föreningar. En annan kategori av 
rättigheter som kan ges etnopolitiska grupper i en stat är autonomi. Det kan dels 
handla om territoriell autonomi, dels om personlig autonomi. Territoriell auto-
nomi förutsätter att en viss etnicitet bor inom gränserna för ett aktuellt territo-
rium. Då en grupp tillerkänns territoriell autonomi, skapar man ett politiskt organ 
med uppgift att styra territoriet, till exempel ett lokalt parlament. För att man ska 
kunna tala om territoriell autonomi måste man inom det aktuella territoriet ha 
avsevärt fler eller andra typer av rättigheter än motsvarande territorier som bebos 
av landets majoritetsbefolkning (Brunner & Küpper 2001:21; se även Wheatley 
2010:214f). Autonomin omfattar i allmänhet sådant som skolor samt kulturella 
och sociala institutioner (Brunner & Küpper 2001:31-2).   

Personlig autonomi i sin tur grundar sig på tillhörighet till den etnopolitiska 
gruppen och innehas av alla dess medlemmar oavsett var de är bosatta. För att 
det ska kunna bli fråga om en personlig autonomi måste det finnas en omfattande 
organisation där medlemmarna av gruppen ingår. Till skillnad från den territori-
ella autonomin behöver inte den personliga autonomin innehas av ett offentligt 
organ. Istället kan det handla om en civilrättslig organisation, till exempel en 
förening. Det innebär dock inte att alla föreningar utövar autonomi. För att så ska 
vara fallet måste väsentliga rättigheter som rör den etnopolitiska gruppen ifråga 
ha getts till föreningen. Man kan till exempel tänka sig att en sammanslutning får 
rätt att driva eller utforma skolundervisningen för den etnopolitiska gruppen i
fråga. För att kunna främja minoritetens intressen måste betydelsefulla områden, 
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såsom kultur och utbildning, ligga under den autnoma makten (Brunner & Küp-
per 2001 se även Wheatley 2010 214f).

Ytterligare en form av rättighet som kan ges medlemmar av etniska grupper 
är positiv särbehandling, vilket innebär att staten aktivt försöker främja vissa 
grupper. Positiv särbehandling kan vara föreskriven i ett lands konstitution. 
Rättigheter som berör den etnopolitiska gruppen kan även, när positiv särbe-
handling ska tillämpas, vara mer omfattande än majoritetsrättigheterna. Ett 
exempel på detta är att procentspärrar för etnopolitiska partier kan vara lägre än 
för andra partier, och ett annat är att stater kan välja att ge bidrag till de minori-
tetsföreningar som finns (Brunner & Küpper 2001:20). 

4.3 Institutioner i förändring  
Europeiska rådet tog i Helsingfors 1999 beslutet att Turkiet skulle få erhålla 
kandidatlandsstatus. Det ledde till omfattande demokratiseringsreformer i Tur-
kiet, vilka syftade till att anpassa landets lagstiftning så att den skulle överens-
stämma med de krav som ställs i Köpenhamnskriterierna. Sedan Turkiet upp-
nådde kandidatlandsstatus har ändringar i gjorts i konstitutionen vid nio tillfällen, 
dock i ojämn takt.44 Medan vissa av dessa reformer snarast kan kallas justeringar, 
har andra reformer varit omfattande och haft långtgående konsekvenser, vilket 
kommer att redogöras för längre fram i detta kapitel (Yilmaz 2012; Hale & 
Özbudun 2010). De mest betydelsefulla förändringarna gjordes åren 2001 och 
2004. När anslutningsprocessen blev officiell avtog dock reformtakten. En orsak 
som brukar nämnas är Tysklands och Frankrikes motstånd mot ett turkiskt med-
lemskap. Vissa forskare har även menat att EU:s förhållningssätt till ett turkiskt 
medlemskap är orsaken till att det så kallade kurdiska initiativet misslyckades.45

År 2010 tog dock AKP beslut om att nya konstitutionella reformpaket skulle 
antas. Den gällande konstitutionen, som antogs efter militärkuppen 1982, har 
beskrivits som svårförenlig med demokratiska principer och mänskliga rättighet-
er. Den förutsätter en mer centraliserad stat än tidigare konstitutioner (Hale 

                                                          
44 Tre av totalt nio harmoniseringar skedde under koalitionsregeringen med Den Sanna 
Vägens Parti (DSP), Det Nationalistiska Rörelsepartiet (MHP) och Fosterlandspartiet 
(ANAP). Dessa reformpaket berörde dock inte etnopolitiska grupper (Yilmaz 2012:123; 
Hale & Özbudun 2010).  
45 Begreppet det kurdiska initiativet började användas av AKP 2008. Initiativet syftar till 
att förbättra de språkliga och kulturella villkoren för kurderna, något som tidigare inte har 
varit en del av den turkiska statens officiella hållning. Dock har syftet med reformerna 
starkt ifrågasatts efter att det politiska partiet DTP förbjöds (Yilmaz 2012:123;133; Kirişci 
2013:136). 
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2013:115-6, Kirişci 2013:127). Den kurdiska frågans46 komplexitet sägs också 
bero på konstitutionens utformning. I synnerhet är det den ideologiska statsstruk-
turen, vilken också genomsyrar konstitutionen, som framhävs som problematisk 
för kurdiskt deltagande i politiken (Gürbey 1996:9). 

Genom de revideringar som gjorts i rättssystemet har yttrande- och förenings-
friheten vidgats. Det är numera möjligt att göra tv- och radiosändningar på 
kudiska. Förändringarna kommer att presenteras närmare längre fram i kapitlet. 
Civil- och brottsbalken har också omarbetats, men de förändringarna kommer 
inte att beröras eftersom de inte är av intresse för denna studie. Slutligen kan 
nämnas att dödsstraffet har avskaffats.  

4.3.1 Attitydförändringar i politiska sammanhang 
Det var under början av 1990-talet som de första reformerna som förändrade 
kurdernas kulturella och politiska rättigheter i Turkiet genomfördes. Till exem-
pel blev det lagligt att använda sig av kurdiska vilket det inte varit sedan 1920-
talet. Att publicera på kurdiska blev möjligt, dock med omfattande restriktion-
er. En av de personer som brukar framhållas som bidragande till denna utveckl-
ing är Turgut Özal,47 som vid den aktuella tidpunkten var president. Andra 
faktorer som brukar nämnas är de kurdiska upproren i Irak 1991, Turkiets strä-
van efter EU-medlemskap, och den starka kritiken mot Turkiets politik mot 
kurder vilken resulterade i internationella påtryckningar på regeringen. Det 
ökade intresset för kurderna var samtidigt en tendens som visade sig på olika 
håll i samhället, till exempel i massmedierna (Bruinessen 1992:45; jfr Hale & 
Özbudun 2010). I turkisk politik har de sekulära partier som aktualiserat kurd-
frågan framförallt betonat att orsakerna till missnöjet bland kurderna varit det 
enorma ekonomiska underskottet i regionen som i sig orsakats av de feodala 
maktstrukturerna i regionen. Det islamvänliga Välfärdspartiet representerade 
dock under 1990-talet ett nytt förhållningssätt gentmot kurderna. Dess attityd 
bottnade i en önskan om att återuppliva en muslimsk gemenskap. Inom partiet 
diskuterades om den kurdiska identiteten skulle erkännas och om kurdiskan 
skulle tillåtas inom utbildningsväsendet och kurdiska barn få undervisning i sitt 
modersmål. Man menade också att restriktionerna vad gällde radio- och tv-
sändningar borde hävas, och slutligen förespråkades även autonomi för kurder-
na med ett självständigt administrativt system. Dock förblev detta visioner
                                                          
46 Termen den kurdiska frågan (eller kurdfrågan) är problematisk. Dels för att det inte 
enbart är en kurdisk fråga utan också till lika stor del är en turkisk fråga, dels för att ter-
men inte antyder vilka konkreta frågor som avses (Keyman & Özkırımlı 2013;Gunes 
2012). Dock refererar många av respondenterna till ämnet som kurdfrågan.
47 Turgut Özal var själv kurd men betonade aldrig sin etnicitet som en identitet.  
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snarare än beslut som genomfördes. En orsak är att när Välfärdspartiet till-
sammans med Den Sanna Vägens Parti 1996 bildade en koalitionsregering 
anslöt sig partiet till de förhärskande uppfattningarna om kurderna, och när 
kurdfrågan diskuterades var det enbart i samband med terroristfrågor (Hale & 
Özbudun 2010:76). 

AKP har inte i lika stor utsträckning som sin föregångare Välfärdspartiet utta-
lat sig om orsaken till kurdernas situation och inte heller om kemalismens seku-
lariseringskrav. AKP:s hållning har snarare varit att om man betonar de mus-
limska banden kommer klyftan mellan de två befolkningsgrupperna att minska. 
AKP har till exempel deklarerat att det officiella språket bör vara turkiska. Där-
emot menar partiet att kulturella aktiviteter på andra språk gynnar landets demo-
kratiska utveckling och bidrar i förlängningen till ett mer enat Turkiet. Kurdfrå-
gan kan enligt AKP:s synsätt lösas genom en fortsatt demokratisering. Dock 
gjorde den dåvarande premiärministern Erdoğan (som numera är president) ett 
antal uttalanden som har väckt både debatt och förhoppningar. I ett tal han höll i 
Diyarbakır i augusti 2005 gjorde han ett kontroversiellt uttalande om att den 
turkiska staten i det förflutna begått misstag, och han betonade att den turkiska 
identiteten borde förstås som ett paraplymedborgarskap; det turkiska medborgar-
skapet bör fungera som en över-identitet och etnicitet som en sub-identitet. Detta 
tal blev kraftigt kritiserat och har av vissa tolkats som att kurdfrågan är den 
främsta orsaken till AKP:s dispyt med militären (Hale & Özbudun 2010:77).  

Andra yttranden av Erdoğan som visar på attitydförändringen är: “ [Alla 
grupper] är första klassens medborgare i Turkiet…” 48 och “vare sig de hör till 
minoriteten eller majoriteten, så är var och en av våra 73 miljoner medborgare en 
individ och en jämlike…”.49 Ett annat citat av Erdoğan i Diyarbakır som illustre-
rar förhållningssättet mot kurderna och som speglar alternativa diskurser i den 
turkiska politiken är följande: ”Älska det eller lämna det” (Today’s Zaman 2008
juli).50 Erdoğans olika sätt att uttrycka sig illustrerar hur motsägelsefullt förhåll-
ningssättet i kurdfrågan i praktiken är. Å ena sidan föreslås ett paraplymedbor-
garskap, å andra sidan uppmanas kurderna att överge det (om man nu inte ”älskar 
det”). Erdoğans uttalanden kännetecknas kort sagt av ambivalens inför kurdfrå-
gan. I sitt tal i Diyarbakır augusti 2005, vilket väckte stora förhoppningar, beto-
nades att religionen och demokratisering förenade kurder och turkar. Det omta-
lade yttrandet: ”Vad ska ske med det kurdiska problemet? Det kurdiska proble-
met är mitt problem… Vi kommer att lösa alla problem genom demokrati” (So-
mer 2010) visade på en vilja till att förändra den rådande situationen. Detta citat 
har också kommit att fungera som en maxim. Idéer om ett konstitutionellt med-
                                                          
48 Hürriyet 2011-01-04
49 Hürriyet 2011-01-04
50 “Ya sev ya terk et” (Today’s Zaman 2008-11-.12- Islamvänlig dagstidning) 
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borgarskap som inte grundas på etnicitet utan är öppet för alla medlemmar av det 
turkiska samhället har återkommit i den politiska debatten med jämna mellan-
rum. Ett tal som hölls av tidigare premiärministern Tansu Çiller 1994 illustrerar 
detta: “vilken lycka för den som säger ’jag är turkisk medborgare’”. Detta citat 
anspelar på ett yttrande av Mustafa Kemal: ”Vilken lycka för den som säger ’jag 
är turk’” (Içduygu, Çolak & Soyarık 2000:201).

Orsakerna till AKP:s inte alltför kompromissvilliga ståndpunkt i kurdfrågan är 
givetvis flera. Till exempel finns som ovan nämnts en farhåga när det gäller 
militärens institutionaliserade roll. En annan risk är att AKP kan förlora sina 
egna väljare, som tenderar att vara nationalistiskt orienterade. Men AKP har 
också fått ökat stöd just på grund av sin inställning i kurdfrågan och många kur-
der har varit övertygade om att AKP:s hållning varit uppriktig (Hale & Özbuden 
2010:76–77; Yilmaz 2012:133).

Samtidigt som attityden i kurdfrågan politiskt tagit en ny riktning har inställ-
ningen bland den turkiska befolkningen till kurderna också ändrats.  Sedan Tur-
kiet tillerkände kurderna begränsade politiska och kulturella rättigheter har kurd-
fientliga strömningar gjort sig gällande i landet (Saraçoğlu 2011:3 jfr Hale & 
Özbudun 2010:157). Orsakerna är många. De kurder man tidigare fann i urbana 
miljöer var mer assimilerade än de som har flyttat in under senare tid. På senare 
tid har inflyttningen till städerna ökat till följd av att att den turkiska staten under 
1990-talet lät bränna kurdiska byar. De kurder som då kommit har en annan syn 
på det turkiska och den turkiska staten. Det ökade motståndet mot att erkänna 
den kurdiska identiteten hänger också samman med att det tidigare inte var möj-
ligt att tala offentligt om en kurdisk identitet. De mekanismer varigenom fient-
liga stämningar mot en sådana tog sig uttryck hade då andra och mer subtila 
former (Saraçoğlu 2011; Bruinessen 1992; Bruinessen 2000).  

4.3.2 Politiska rättigheter  
Nedan följer att avsnitt som redogör för ett antal reformer som påverkar möjlig-
heterna för kurdiska politiska aktivister att bedriva sin verksamhet. Det är fram-
för allt det sjätte reformpaketet för att tillgodose EU:s krav som haft betydelse 
för kurdernas rättigheter.51 De reformerna påbörjades 2003; till exempel antogs 

                                                          
51 Turkiet har valt att inte ratificera den internationella minoritetsdefinitionen, med argu-
mentet att Turkiet skiljer sig etniskt, språkligt och religiöst från andra länder. Detta har 
framförallt resulterat i att den kurdiska och alevitiska identiteten aldrig har kunnat få ett 
erkännande. I Lausannefördraget från 1923, som än idag är i kraft, fastställs vilka grupper 
som erkänns som minoriteter i Turkiet. Det är de icke-muslimska grupperna, och dessa 
grupper – armenier, greker och judar – är följaktligen skyddade enligt folkrätten (Yilmaz 
2012:122-4; McDowall 2000; Bruinessen 2000). 
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då en ny lag med namnet: ”Undervisning på olika språk och dialekter som tradit-
ionellt använts av turkiska medborgare i deras dagliga liv” (2004 Regular Re-
port:49; Hale & Özbudun 2010:58,60,86). Privat undervisning i kurdiska är en-
ligt denna lag tillåten, vilket gjorde det möjligt för sex kurdiska privatskolor att 
öppna. Dock lades den sista av dem ner redan 2008. Någon möjlighet att få fi-
nansiellt stöd från staten för privat skolverksamhet har inte funnits. En annan
restriktion vad gäller undervisningen i kurdiska är att för att få delta måste man 
vara klar med sin grundskoleutbildning och dessutom ha fyllt 15 år. Sedan de 
konstitutionella förändringarna har det också blivit tillåtet att fira newroz, den 
traditionella kurdiska nyårshögtiden (2004 Regular Report:49-50). 

Nu som förr måste radio- och tv-stationer respektera principen om statens en-
het. De förändringar som skett sedan juni 2008 är att den statsägda tv-kanalen 
sänder program på andra språk än turkiska och på dialekter samt att en kurdiskta-
lande kanal, TRT 6, som sänder på kurdiska 24 timmar om dygnet kunnat etable-
ras (Hale & Özbudun 2010:77).52 Otaliga reformer krävdes innan det var möjligt 
att sända på kurdiska. Processen tog ett helt år för de turkiska myndigheterna 
eftersom den gällde stora reformer. Till exempel krävdes ett godkännade från 
myndigheter för att kunna använda bokstäverna q, w och x. Dessa bokstäver har 
varit förbjudna sedan 1928 eftersom bokstäverna inte finns i det turkiska – men i 
det kurdiska – alfabetet (Kirişci 2013:136). Sedan 2004 görs det varje vecka ett 
30 minuter långt nyhetsprogram i den statliga televisionen på de kurdiska dialek-
terna kurmanji och zaza (Hughes 2004:17). Förutom för det statliga tv-bolaget 
TRT finns det sedan 2004 även möjligheter för privata radio- och tv-företag att 
sända på andra språk än turkiska. Dock är den möjligheten kraftigt begränsad. De
privata tv-stationerna får inte sända på andra språk än turkiska i mer än 4 timmar 
per vecka och inte mer än 45 minuter per dag. För radiostationerna gäller regeln 
att sändningarna inte får överstiga en timme per dag eller 5 timmar per vecka. 
Lokala och regionala sändningar är tillåtna endast under förutsättning att 
RTÜK53 får göra en publikprofil.  

                                                          
52 Att tv-stationen öppnades med ett ”lycka till”, på kurdiska, av Erdoğan själv väckte 
starka reaktioner både från turkiska nationalister och DTP, vilka som såg detta som en del 
av en valstrategi (Hale & Özbudun 2010:77). 
53 Statens monopol på etersändningar upphävdes i början av 1990-talet. En period av 
relativt stor frihet för de nya kanalerna följde därefter, men friheten begränsades kraftigt i 
och med inrättandet av överstyrelsen för radio och tv, RTÜK, 1994. Den kan hindra kana-
ler från att sända med hänvisning till att programmen inte överensstämmer med sam-
hällets värderingar. Maktbefogenheterna för RTÜK har stärkts ytterligare genom ett par-
lamentsbeslut 2002 som förbjuder radio- och tv-program som hotar statens enhet eller
samhällets moraliska värderingar eller skapar känslor av ”hopplöshet och pessimism.” 
Radio- och tv-stationer som bryter mot förbudet riskerar att få betala höga bötesbelopp 
(Hale & Özbudun 2010; Özbudun 2014; Kumbaracıbaşı 2009:76).
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Under tiden då intervjuerna för denna studie genomfördes var det fortfarande 
förbjudet att sända barnprogram på andra språk än turkiska. Flera lokala tv- och 
radiostationer hade ansökt om att få sända på kurdiska, men inga nationella tv-
kanaler. De kanaler som bröt mot bestämmelserna i radio- och tv-lagen riskerade 
dryga böter eller att utsändningstillståndet drogs in permanent eller under en 
begränsad tid. 

4.3.3 Föreningsfrihet 
Nedan tecknas en bild av de möjligheter som finns för kurder att organisera sig 
politiskt. De reformer som genomförts sedan närmandet till EU och som har 
koppling till den processen kommer att diskuteras. I synnerhet det tredje och det 
fjärde54 reformpaketet har inneburit stora förändringar för föreningars verksam-
het. De lagändringar som har tillkommit har av aktivister framhållits som de 
hittills mest liberala föreningslagarna sedan tillkomsten av konstitutionen från 
1982, där föreningsfriheten begränsades. Ett antal förändringar som berör de 
intervjuades verksamheter har införts i lagen. Föreningar behöver inte längre få 
förhandsgodkännande av myndigheter för att samarbeta med utländska aktörer, 
vare sig det gäller finansiering eller annat samarbete. De behöver inte längre 
rapportera till eller bjuda in lokala myndigheter när möten ska hållas och de har 
numera rätt att bli informerade 24 timmar i förväg om deras verksamhet ska 
granskas. Föreningar kan inte längre besökas av säkerhetsstyrkor utan domstols-
beslut (Hale & Özbudun 2010:59). Samtidigt kvarstår de bestämmelser i den 
turkiska föreningslagen som fastställer att föreningar inte får bildas på grundval 
av etnicitet. Sedan 200355 har det så kallade föreningsdepartementet gradvis tagit 
över ansvaret för föreningsfrågor från Generaldirektoratet för säkerhet. Lokala 
myndigheter har av inrikesdepartementet uppmanats att inte kränka rätten till 
fredliga möten. Samtidigt är det fortfarande möjligt att skjuta fram möten upp till 
en månad. Trots den attitydförändring som uppmaningen från inrikesdeparte-
mentet ger uttryck för har ändå guvernören det avgörande ordet och makt att 
begränsa antalet offentliga aktiviteter. Han kan också utfärda regler för använd-
ningen av slagord och texter på plakat. För stiftelser gäller särskilda bestämmel-
ser. De måste fortfarande söka tillstånd hos generaldirektoratet för stiftelser in-
nan de ansöker om att få delta i projekt som finansieras av internationella organi-
sationer. Det gäller även projekt som finansieras av EU-kommissionen. General-

                                                          
54 3 augusti 2002 antogs det tredje reformpaketet (Lag nr. 4771) och 2 januari 2003 antogs 
det fjärde (Lag nr. 4783); båda berör föreningsfriheten (Hale & Özbudun 2010: 57).    
55 30 juli 2003 antogs det sjunde reformpaketet, vilket berör mötesfriheten (Lag nr. 4963) 
(Hale & Özbudun 2010: 57) 
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direktoratet för säkerhet måste även meddelas när utländska medborgare deltar i 
offentliga möten (2004 Regular Report jfr Hale & Özbudun 2010).  

Möjligheterna att organisera sig fackligt och sluta kollektivavtal är fortfarande 
ytterst begränsade. Turkiet har ännu inte skrivit på artiklarna 5 och 6 i det euro-
peiska sociala fördraget, vilka rör sådana frågor. 

En ny lag antogs även för politiska partier 2003.56 Den syftar till att försvåra 
för myndigheter att avveckla politiska partier. Trots detta har åtal väckts som 
medfört att partier har fått läggas ned (2004 Regular Report: 37-50). I avhand-
lingen redovisas intervjuer med representanter för två partier, DEHAP och DTP,
vilka båda tvingats till nedläggning. När dessa partier avvecklats har det skett för 
att partiet har brutit mot bestämmelser i konstitutionen, eftersom det inte funnits 
stöd i partilagen för att avveckla partier (Yildiz 2005:59).  Även om toleransen 
för kurdiska har ökat är det fortfarande inte tillåtet för politiska partier att ut-
trycka sig på kurdiska.  

När det gäller lagstiftningen om partier finns det ett par artiklar som brukar 
uppmärksammas mer än andra, artiklarna 68 och 69 i 1982 års konstitution. De
rör rätten att etablera politiska partier respektive de principer som politiska par-
tier måste följa.57  I artikel 68 klargörs att partiers aktiviteter, liksom partipro-
grammen, inte får stå i motsättning till statens oberoende, odelbarhet, eller seku-
lära principer. Av artikeln framgår också att politiska partier inte får vara bundna 
till organisationer, föreningar, fackföreningar eller sammanslutningar för speci-
ella professioner. Därtill är det förbjudet för domare, lärare, studenter, statsan-
ställda och medlemmar i armén att bli medlemmar i ett politiskt parti. Under 
tiden som intervjuerna genomfördes kunde partier som bedrev verksamhet som 
stred mot bestämmelserna i konstitutionen upplösas av konstitutionsdomstolen. I
april 1983 utformade Nationella Säkerhetsrådet den så kallade partilagen nr 
2820. I den finns tydliga riktlinjer för vilka grunder politiska partier får bildas på.
Till exempel får partier inte grundas på basis av etnicitet, religion, klass eller 

                                                          
56 Nationalförsamlingen (Milliet Meçlis) består av 550 ledamöter som väljs vart femte år 
genom ett proportionellt valsystem. De 85 valkretsarna som finns baseras på de 81 admi-
nistrativa provinserna i republiken. De valkretsar som avviker från det mönstret är stor-
städerna Istanbul, Ankara och Izmir; de två förstnämnda är indelade i tre valkretsar, den 
sistnämnda i två.  Turkiet är indelat i 76 il (som kan liknas vid svenska län). I varje il 
ingår ett antal ilçe vilka kan liknas vid svenska kommuner. Inom varje ilçe finns olika 
myndighetsfunktioner förlagda till en centralort, merkez, och i varje ilçe representerar en 
tjänsteman (kaymakam) centralregeringen. Denne är (kaymakam) ansvarig för vali (som 
motsvarar en landshövding). I centralorten finns belediye, kommuner med styrelser som 
är valda i allmänna val. Parlamentsledamöterna har immunitet under den period de är 
valda för. Presidenten fungerar som statschef och väljs av parlamentet för sju år (tidigare 
fem år). 
57 Artiklarna reviderades något 1995 (Kumbaracıbaşı 2009: 38-54). 
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språk. Partier förbjuds också uttryckligen från att hävda att det finns språkliga 
eller religiösa minoriteter i landet. Inte heller får andra språk än turkiska använ-
das i partiernas offentliga kommunikation (Lag nr 2820 om politiska partier). För 
att få registrera ett parti krävs att det finns på minst 30 olika orter; och partiet 
måste godkännas av inrikesministern. Partier är förbjudna att säga sig vara arvta-
gare till de partier som existerade före 1980. Detta eftersom samtliga partier 
förbjöds vid militärkuppen 1980. Ytterligare krav som ställs för att få ställa upp i 
val är att ett parti måste vara etablerat i minst hälften av alla provinser och i en 
tredjedel av alla kommuner som finns i en region. Militärkuppen 1980 och Nat-
ionella Säkerhetsrådet inte får kritiseras. Det senare kan enligt partilagen granska 
partier, deras medlemmar och kandidater (Kumbaracıbaşı 2009). Vallagen från 
juni 1983 (Lag nr 2839) utformades av Nationella Säkerhetsrådet inför det första 
val som skulle hållas till nationalförsamlingen efter militärkuppen 1980 (Kumba-
racıbaşı 2009). I samband härmed infördes också regeln att för att bli represente-
rat i parlamentet måste ett parti erhålla minst 10 procent av de avgivna rösterna, 
en kraftig höjning från de 5 procent som tidigare krävts. Skälet var att man ville 
utestänga minoritetspartier och i synnerhet kurdiska partier (Özbudun 2000:97;
Yildiz 2005:58). Lag nr 2839 stadgar att representation ska vara proportionell för 
varje provins. Varje provins är garanterad minst en ledamot oavsett folkmängd 
och maximalt sju ledamöter kan väljas per valkrets (Millietvekili Seçimi Kanunu 
2839). De som gynnas av detta system är framförallt stora partier och landsbyg-
den.  

4.3.4 Yttrandefrihet 
Närmast följer en översikt över de lagar och de reformer som rör yttrandefrihet. 
Särskild uppmärksamhet riktas mot de delar av lagstiftningen som berör etnopo-
litisk aktivism. 

När det gällt yttrandefriheten är de avsnitt som varit mest omtvistade i kon-
stitutionens gamla strafflag artiklarna 159 och 312. Den förra, som numera är 
artikel 301, behandlade förolämpningar mot staten och dess institutioner. För 
överträdelser stadgades om fängelse i upp till sex år. Den reviderade artikeln gör 
det inte möjligt att utdöma fängelsestraff längre än tre år. Artikel 312 gjorde 
uttalanden som var fientliga och hatiska och framkallade fara för den allmänna 
ordningen straffbara. Den nya strafflagen som trädde i kraft 2005 reviderades 
dock 2008 (Hale & Özbudun 2010:58). 

I den nya strafflagen har artikel 301 varit föremål för stark kritik. Enligt den 
är det straffbart att förolämpa den ”turkiska identiteten” och de turkiska in-
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stitutionerna.58 I artikeln sägs också att man får kritisera men inte inte föro-
lämpa dem. Domstolarna hade stor frihet i tolkningen av lagen och efter på-
tryckningar från EU-kommissionen reviderades artikeln år 2008. Det fick till 
följd att antalet utredningar minskade. Dock har det från många håll påpekats 
att en helt ny artikel hade varit att föredra (Hale 2013:119). Att yttrandefriheten 
varit kringskuren i Turkiet är en av de frågor som EU-kommissionen tagit upp 
vid flera tillfällen. Längre fram i avhandlingen kommer begränsningarna i 
yttrandefriheten att illustreras av det empiriska materialet. 

4.3.5 Rättssäkerhet 
Det turkiska rättssystemets oberoende garanteras formellt i konstitutionens arti-
kel 138. Innebörden av denna är att domarna endast är underordnade lagen och 
konstitutionen och ska utföra sitt arbete utan inblandning från utomstående. Do-
mare kan enligt konstitutionen inte heller avsättas av den politiska makten. Sam-
tidigt har det juridiska systemet självt kommit att spela en politisk roll liknande 
militärens. Även inom rättssystemet har man sett det som sin uppgift att slå vakt 
om de kemalistiska principerna. Att slå vakt om vad som uppfattas som statens 
intressen har också djupa historiska rötter inom rättsapparaten. Redan under den 
osmanska eran fanns hos eliten en uppfattning om det berättigade i att skydda 
staten på bekostnad av individuella rättigheter, om så krävdes. Sedan närmandet 
till EU och de reformer som följt av detta, har den attityden visat sig i en mot-
vilja att låta reformerna få det genomslag som avsetts (Özbudun 2014:285–288). 

I detta avsnitt har en översiktlig bild getts av det institutionella ramverk som 
rör yttrande- och föreningsfriheten samt rättssäkerheten i Turkiet. I nästa kapitel 
(5. Kurdisk politisk mobilisering) kommer det juridiska systemets inverkan på de 
kurdiska politiska aktörernas möjligheter att diskuteras mer utförligt. 

                                                          
58 Revideringen innebar att ”turkiskheten” och ”republiken” ersattes med ”den turkiska 
nationen” och ”Den turkiska republikens stat” (Hale & Özbudun 2010:58). 
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5. Kurdisk politisk mobilisering
I detta kapitel kommer situationen för kurderna i Turkiet att belysas. Den poli-
tiska mobilisering som sker bland kurderna beskrivs och relateras till den ideolo-
giska och institutionella kontext som beskrivits i de två föregående kapitlen. 

5.1 Bakgrund 
Kurderna är idag den fjärde största folkgruppen i Mellanöstern, samtidigt utgör 
de också världens största statslösa folkgrupp. Kurdistan skulle geografiskt om-
fatta områden i Turkiet, Iran, Irak och Syrien (Reichmann & Foggensteiner 
1988:9; O´Shea 2004: ix), i alla fall om Kurdistans territorium skulle sträcka sig 
över de områden där huvuddelen av den befolkningen är kurder. 

Det finns ingen säker siffra på hur många kurder det finns idag. Uppgifterna 
om antalet kurder runtom i världen varierar mellan 24 och 40 miljoner. Att göra 
detta slags uppskattningar är komplicerat. Kurderna i Turkiet beräknas utgöra 
mellan 12 och 23 procent av landets totala befolkning. De försiktigaste uppgif-
terna talar om 15 miljoner kurder medan andra hävdar att det snarare rör sig om 
närmare 20 miljoner.59 Den stora differensen mellan de olika skattningarna kan 
bero på att att etnicitet inte folkbokförs och att folkbokföringen i byarna inte 
fungerar men också på intresseskillnader mellan dem som gör uppskattningarna 
(McDowall 1997:1; Bruinessen 2000).60

Kurderna är spridda över hela Turkiet men utgör majoriteten av befolkningen
i de sydöstra regionerna vilka också är de områden som är mest förfördelade i 
socioekonomiskt hänseende (Heper 2007:1; Cornell 2002, Kirişci & Winrow 
1997:119ff). Att den sydöstra regionen hållits outvecklad beror på att livsvillko-
ren i regionen under flera decennier präglats av undantagstillstånd och krig 
(Salih 1999:8; Heper 2007:5).

Den kurdiska identiteten formas till största delen av språket och därnäst av re-
ligionen.61 Det finns två olika huvudvarianter av kurdiskan; kurmanji och sorani. 
Den förstnämnda talas framför allt i Turkiets kurdiska områden medan sorani 

                                                          
59 Turkiet är det land där det anses bo flest kurder, men procentuellt sett finns lika stor 
andel kurder i Irak. Där lever upp mot 4,2 miljoner kurder. I Iran utgör kurderna tio pro-
cent av befolkningen och den kurdiska befolkningen i Syrien uppskattas uppgå till en 
miljon. 
60 Variationerna i uppskattningarna finner man också i respondenternas reflektioner. 
Medan en respondent sa att det finns 20 miljoner kurder i Turkiet och 40 miljoner i värl-
den, berättade en annan att det finns 15 miljoner kurder i Turkiet (Mazlum-Der 2008;
Söz-TV 2008). 
61 Kurder är till störta delen sunnimuslimer som följer grenen Shafi’i mezhep medan 
etniska turkar till största delen är Hanefier (Bruinessen 1989: 613/2000:13). 
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talas mer av kurder från Irak och Iran. Utöver dessa två finns även Zaza (i nord-
västra Kurdistan i Turkiet) och Gurani (i södra Kurdistan i Iran). Majoriteten 
kurder är sunnimuslimer (shafiiter) men det finns också många aleviter 
(McDowall 1997:9). Kurdiskan är ett indoeuropeiskt språk medan turkiskan 
tillhör familjen turkspråk. Lånord från både turkiska och arabiskan är vanliga i 
kurdiskan (Bruinessen 1989:613/2000:13). Stamtillhörighet bidrar också till 
formandet av identiteten (Bruinessen 1989: 613/2000:13). Den kurdiska etniska 
identiteten är omtvistad. Enligt van Bruinessen (1989) skulle en lämpligare be-
skrivning vara att kurderna består av flera olika etniska grupper. Ett exempel 
som illustrerar splittringen är att kurder som är shafimuslimer inte gärna erkän-
ner alevitiska kurder och Yezidi-kurder som kurder (Bruinessen 1989: 
613/2000:14).62 Det komplexa förhållandet mellan det kurdiska territoriet, språ-
ket, religionen och etniciteten har av O'Shea beskrivits på följade vis: 

Kurdistan can be defined most easily by what it is not. It is not, and never has 
been, a recognised state. It is not entirely linguistically, ethnically, or religiously 
unified as a region. It does not have any sort of unified political leadership with 
agreed political and cultural demands (O´Shea 2004:2).

Murat Somer menar att komplexiteten i den kurdiska frågan också bottnar i att 
det dels rör sig om en mellanstatlig och mellannationell etnopolitisk grupp, dels 
att det råder konkurrens inom den kurdiska eliten mellan dem som företräder en 
sekulär ideologi och dem som förfäktar en religiös sådan (Somer 2011). Somer 
gör också skillnad mellan den kurdiska frågan och den kurdiska konflikten och 
menar att den kurdiska konflikten är ett svar på att kurdernas problem inte har 
kunnat lösas med dialog eller förhandlingar. Den kurdiska frågan har enligt So-
mer sina orsaker i att nationalistiska värderingar börjat utvecklas i de regioner 
där kurderna är i majoritet. Detta beror i sin tur på att staten inte respekterar de 
politiska rättigheter kurderna bör ha enligt demokratiska principer. Istället har 
staten svarat på pro-kurdisk mobilisering och kurdiska krav på politiska rättig-
heter med förtryck och med att förneka den kurdiska identiteten (Somer 
2011:253-5).  

                                                          
62 De grupper det rör sig om är sunnimuslimer, aleviter, yesidier och shafi’is. Äktenskap 
mellan kurder av olika religiös tillhörighet är mycket ovanligare än till exempel äktenskap 
mellan kurder och turkar (Bruinessen 1989: 613/2000:14). 
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5.2 Kurdisk nationalism

5.2.1 Historisk bakgrund 
Redan på 1700-talet fanns en medvetenhet om en kurdisk etnisk identitet. Brui-
nessen menar att det var en följd av den politiska stabilitet som rådde i det os-
manska riket (Bruinessen 1989: 613/2000:18). De första tecknen på att en ny 
kurdisk nationell identitet var på väg att utvecklas till en kurdisk politisk rörelse 
kan spåras till omvandlingen av det osmanska riket till en turkisk stat (Natali 
2005). Som en reaktion på inskränkningar i det system med autonomi som till-
lämpats under osmanerna men nu började ersättas av ett där man betonade den 
nationella gemenskapen, fick den kurdiska identiteten en ny karaktär. Den kur-
diska politiska rörelsen och kurdfrågan hade inte tidigare varit fokuserade på 
etnicitet eller nationalitet (Yeğen 2011:224). När imperiet splittrades var den 
kurdiska eliten delad i sina ståndpunkter: somliga stod på sultanens sida, andra 
stödde den nationalistiska rörelse som leddes av Mustafa Kemal, och ytterligare 
andra strävade efter kurdisk autonomi eller en självständig stat. Orsakerna till 
splittringen var dels olika politiska visioner, dels olika synsätt på hur man bäst 
kunde bevara stammen eller den egna religionen. Denna splittring har framhållits 
som den främsta orsaken till att kurderna inte lyckades bilda en självständig stat 
vid denna tidpunkt, trots att världskrigets segrarmakter stödde tanken på att 
skapa en kurdisk stat (Romano 2006:26-8). Ett exempel på hur Kemal försökte 
inkludera kurderna i den nya statens institutionella ramverk finner man i den 
första, provisoriska konstitutionen från april 1923, enligt vilken republiken best-
od av två etniska grupper, kurder och turkar. Den turkiska nationalförsamlingen 
lade 1922 fram ett lagförslag med innebörden att kurderna skulle garanteras 
autonomi som säkrade det kurdiska språkets och kulturens status. Det autonoma 
området föreslogs omfatta provinserna Van, Diyarbakır, Bitlis och Dersim (Na-
tali 2005:73).  

Vid förra sekelskiftet fanns också ett spirande kurdiskt kulturliv. Ättlingar till 
den kurdiska högadeln blev i Istanbul inspirerade av de politiska strömningar 
som kom från Europa. Kurdiska sociokulturella och politiska organisationer 
började bildas i Istanbul, och 1898 grundades där den första kurdiska tidskriften, 
Kurdistan. Under 1900-talets första årtionde öppnades även så kallade kurdiska 
klubbar runt om i Turkiet. Dock upphörde all sådan verksamhet när sultanen 
störtades av den ungturkiska63 rörelsen. Till en början hade ungturkarna goda 
relationer med de kurdiska rörelserna. Men sedan den ungturkiska rörelsen 
kommit till makten 1908 fanns inte samma utrymme för kurdiska organisationer. 
                                                          
63 ”Ungturkarna” (som officiellt gick under namnet ”Kommittén för enhet och framsteg”) 
leddes av en grupp officerare. Det var alltså redan här fråga om en militärkupp snarare än 
en ungdomsrörelse, vilket namnet kan få en att tro (Keiser 2006).  



84 ZELAL BAL Pro-kurdiska politiska motståndsstrategier i Turkiet 

Bland annat förbjöds icke-turkiska skolor. Mellan 1895 och 1915 tvångsförflyt-
tades kurder, lazer och armenier från sina hem till byar i västra turkiet. Under 
början av 1900-talet genomfördes också det folkmord på armenier då omkring en 
miljon människor miste livet (Natali 2005: 9-10; 73) 

Trots dessa motgångar väcktes i början 1900-talet ett hopp om en kurdisk stat. 
Folkgrupper som lytt under det osmanska riket hade efter första världskriget 
blivit lovade egna stater, självstyre eller att leva under engelskt eller franskt 
styre. Detta förverkligades dock inte utan istället delades de kurdiska områdena 
mellan olika stater.

Kurderna hade i 1920 års Sévres-fördrag blivit lovade att de i Turkiet skulle få 
självstyre och i provinsen Mosul tillstånd att grunda en egen stat. De landområ-
den som dessa artiklar avsåg var till ytan en tredjedel av det territorium som idag 
anses utgöra Kurdistan. Försäkran i Sêvrés-fördraget visade sig dock vara utan 
värde när fredsfördraget slutligen underteckandes i Lausanne 1923. I det nämn-
des ingenting om en kurdisk stat. Detta var samma år som den turkiska republi-
ken utropades och kalifatet avskaffades av den nya staten (Romano 2006:31–32). 

Användningen av kurdiska i officiella sammanhang, till exempel skolan, för-
bjöds 1924. Endast det turkiska språket fick användas i domstolarna (McDowall
2004:191–192). På den tiden talades kurdiska av cirka 12 miljoner människor i 
Turkiet. Statschefen förbjöd även benämningen kurder och bestämde att kurder-
na istället skulle kallas för ”bergsturkar” (Reichmann & Foggensteiner 1988:17–
18). Redan 1919 hade Kemal börjat betona att den turkiska identiteten skulle 
utgöra fundamentet för den nya staten. Således uppmuntrades hela befolkningen 
redan då att tala turkiska.  

Kurdiska uppror har sedan den turkiska republikens bildande varit vanliga. 
Upproren har bidragit till att ge den turiska staten dess karaktär. Åren mellan 
1920 och 1938, under den kemalistiska regimen, gjordes 17 uppror mot staten, 
tre av dem allvarliga. Dessa tre uppror har kommit att prägla den kurdiska kam-
pen. Det första ägde rum 1925 och kom att få namn efter Sheik Said. Denne 
tillhörde den muslimska Naqshbandi-orden och blev senare ledare för den kurd-
nationalistiska organisationen Azadi som strävade efter att bilda ett självständigt 
Kurdistan med islamiskt styre. Att Said tillhörde den sunnikurdiska Naqshbandi-
orden innebar att vissa kurdiska stammar inte stödde upproret av religiösa orsa-
ker. Till exempel ville inte alevitiska kurder stödja upproret, eftersom de på 
grund av sin religion hade förföljts av sunnikurder. Det var främst zaza- talande
kurder som deltog i Sheik Said-upproret, vilket visar hur liten sammanhållning 
det fanns bland kurderna (Bruinessen 1989: 613/2000:14; Bruinessen 1992:265; 
Romano 2006:34-7; jfr Heper 2007:1). 

Åren mellan 1937 och 1950 brukar kallas ”de tysta åren”. Under dem pågick 
assimilationsprocesserna som intensivast. De politiska målsättningarna tog sig 
bland annat uttryck i en lag som antogs 1934 där Turkiet delades upp i tre zoner. 



ZELAL BAL Pro-kurdiska politiska motståndsstrategier i Turkiet 85

I den första skulle endast kulurellt turkiska personer leva, i den andra skulle 
assimiliation till turkiskt språk och kultur ske och den tredje zonen skulle töm-
mas helt på sin befolkning. Den kurdiska identiteten undertrycktes också med 
militära medel. I Dersim-upproret 1937 deltog endast alevitiska kurder. Anled-
ningen till upproret var att det som utlovats i Sèvresfördraget om kurdisk auto-
nomi i Turkiet inte uppfyllts. Förutom autonomi krävde rebellerna att kurdiska 
fångar skulle släppas fria, att turkiska tjänstemän inom de kurddominerade om-
rådena skulle avsättas, och att alla turkiska styrkor skulle dras tillbaka från 
Kuchgiri-regionen. Dessa krav uppfylldes dock inte (Romano 2006:28–30; 
McDowall 2000:185–187, 207). Staden Dersim hade sedan den ottomanska eran 
utgjort ett kurdiskt motståndsfäste. En belägring av staden (som nu getts det
turkiska namnet Tunceli) inleddes 1936. Tre år senare, efter ett drygt år av stri-
der, där den turkiska militären använt sig av flygbombning, artilleri och gasat-
tacker, för att slutligen bränna ner intilliggande byar och finkamma staden på 
rebeller. Enligt en uppskattning dog omkring 40 000 kurder till följd av militär-
operationerna (McDowall 2004:207–209). 

Kampanjen för att undertrycka den kurdiska identiteten fördes av staten på 
många olika plan. En av de metoder som användes för att genomföra assimilat-
ionen var till exempel att på den kurdiska landsbygden inrätta internatskolor, där 
alla barn tvingades att gå. Under den här perioden började den kemalistiska re-
gimen få stöd av den turkiska befolkningen. Bland kurderna uppstod på sina håll 
en form av aktivism, dock utan att direkt utmana den turkiska staten. Efter de så 
kallade tysta åren skedde dock ett nytt nationalistiskt uppvaknande. År 1959 
arresterades 49 kurder som på något sätt engagerat sig i den kurdiska frågan. Att 
det kurdiska engagemanget återigen väcktes till liv i Turkiet vid denna tid be-
rodde i hög grad på att det i Bagdad, Kairo och Teheran hade börjat göras radi-
outsändningar på kurdiska, vilka påverkade kurderna i Turkiet. Under 1960-talet 
tog politiken en ny vändning. Kurdiska politiker började kräva språkrättigheter 
och ett erkännande av den kurdiska identiteten (McDowall 2000; Watts 
2010:27). 

Under 70-talet började en stark vänsterrörelse växa fram bland kurder. De 
kurdiska partier som fått förankring i Turkiet skiljde sig från de kurdiska partier-
na i grannländerna, framförallt genom att kurderna i Turkiet strävade efter ett 
självständigt Kurdistan, medan grannländernas partier strävade efter regional 
autonomi. I och med militärkupperna i Turkiet 1971 och 1980 försämrades vill-
koren för kurderna. 
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5.2.2 Kurdisk nationalism i modern tid
Situationen för kurderna efter andra världskrigets slut och fram till 1980-talet var 
ganska lugn, särskilt om man jämför med efterföljande period. Efter militärkup-
pen 1980 var det många kurder som ansåg att möjligheterna att påverka kurders 
situation genom politiska medel minskat drastiskt. Orsaken till det var bland 
annat militärens våld mot kurderna och det metodiska förtrycket mot kurdiska 
rörelser. En illustration av förtrycket är att det till slut inte fanns plats i fängel-
serna i de kurdiska delarna av landet för alla som fängslats. Då omvandlades 
skolor, moskéer och biografer till fängelser. Massrättegångar mot kurder hölls 
inför militärdomstolar och försvarsadvokater anklagades för att samarbeta med 
de anklagade i olagliga former. För att splittra de nationalistiska och kommunist-
iska rörelserna som börjat florera i de kurdiska provinserna infördes undantags-
tillstånd. Diyarbakır blev en plats förknippad med tortyr och död (Taspınar 
2005:97). Åren innan hade den turkiska staten systematiskt tagit kontroll över 
landsbygden och sedan försökt att motarbeta pro-kurdiska rörelser, politiker och 
andra som ifrågasatte den officiella ideologin. Efter militärkuppen 1980 genom-
fördes drastiska åtgärder med stora konsekvenser kurderna. Till exempel för-
bjöds indirekt all kurdiska i både skriftlig och talad version. Detta gjordes dock 
utan att nämna kurder, vilket illustrerar den turkiska statens förnekelsepolitik. 
Genom konstitutionens artikel 2932 blev det förbjudet att uttrycka eller publicera 
åsikter på ”något annat språk än det officiella språket hos stater som erkänns av 
den turkiska staten”, och mot att ”använda ett annat modersmål” än turkiska 
(Taspınar 2005:97). 

Sedan mitten av 1980-talet har det pågått ett krig i de kurdiska delarna av 
Turkiet. Frågan hur det ska förstås är omtvistad. Från den turkiska statens sida 
hävdas det att kriget förs mot terrorister och att staten har vidtagit sina åtgärder i 
enlighet med konstitutionen, medan många kurder å sin sida gör gällande att den 
turkiska staten kränker kurdernas mänskliga rättigheter.  

Under många decennier var det förbjudet att nämna ordet kurder. Kurder be-
skrevs som bergsturkar som glömt bort sin turkiska identitet på grund av den 
isolering de levt i ute på landsbygden och som på nytt behövde upplysas om den. 
Den turkiska statens metoder att uppnå detta har varit att förbjuda det kurdiska 
språket, att inte tillåta kurdiska namn och att byta kurdiska ortnamn mot turkiska, 
som ofta förvrängde den ursprungliga innebörden av namnet (Tocci 2001:5). 

Ytterligare ett uttryck för den antikurdiska politiken är den tvångsförflyttning 
som genomfördes mellan 1993 och 1995. Många kurdiska bybor tvingades då 
bort från sina hem i sydöstra Turkiet. Anledningen var att staten misstänkte dem 
för att stödja PKK. Förflyttningarna har lett till att städer som Diyarbakır och 
Batman blivit överbefolkade. Invånarantalet sägs ha mer än fördubblats. Antalet 
kurder som flyttat till de västra delarna av Turkiet sedan 1984 uppskattas till 
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cirka 3,5 miljoner. Framförallt har inflyttningen skett till storstäder som Istanbul, 
Izmir och Ankara. Man uppskattar att antalet kurder som bor i de västra delarna 
av Turkiet är mellan hälften och två tredjedelar av den totala kurdiska befolk-
ningen (Saraçoğlu 2011). Villkoren för 60- och 70-talens migranter skiljer sig 
från dem som gäller för en senare våg av migranter. De som tvingats att flytta till 
följd av konflikten mellan den turkiska staten och PKK under 90-talet befinner 
sig i en svårare ekonomisk situation än de som tidigare frivilligt flyttat från 
landsbygden till arbeten i städerna (Saraçoğlu 2011:118). 

Turkisk nationalism uppstod som en språklig och kulturell rörelse (Yeğen 
2011). Uppmaningar som Mustafa Kemal gav, såsom ”Medborgare, tala tur-
kiska!” illustrerar detta tydligt (Uzer 2011:119; Zeydanlıoğlu 2007). Likväl finns 
det inte någon enhetlig turkisk nationalism, eller någon enhetlig uppfattning i 
kurdfrågan, även om nationalismens strävan är homogenitet (Özkırımlı 2011: 83 
hänvisar till Gellner 1983:1). Trots att uppfattningarna om kurderna alltså sklijer 
sig på många punkter, finns vissa likheter mellan de olika nationalistiska åskåd-
ningarna:  

…one thing has remained nearly unchanged for all versions of Turkish national-
ism: Kurds could become Turkish. In other words, Turkish nationalisms have 
principally perceived Kurds as Turks-to-be. (Yeğen 2011:240)

Dock håller denna föreställning om kurderna på att förändras och numera finns 
en tveksamhet om kurdernas inneboende ”turkiskhet”, vilket har lett till att nya 
diskurser har börjat komma i bruk. Till exempel har kurderna börjat porträtteras 
som illojala. I praktiken har kurdfrågan framför allt setts som en angelägenhet 
för militären, medan det i diskursen framstår som om den kan lösas med assimi-
lation (Bora 2011:60; Yeğen 2011:240-4). 

Inom samtida turkisk politik har framförallt två varianter av nationalistisk 
ideologi spelat en betydelsefull roll.  Det handlar dels om den så kallade ”offici-
ella nationalismen”, dels om den ”kemalistiska” nationalismen. Den officiella 
nationalismens fundament är medborgarskap och territorialitet (Bora 2011; jfr 
Özkırımlı 2011). Bora beskriver den på följande vis: 

Official nationalism is indeed exhibitionist. It invades political rhetoric with its 
clichéd vocabulary. In public life there is a frenzied consumption of symbols of 
the nation-state, such as the national anthem, the effigy of Atatürk, the flag, and 
the star and crescent. (Bora 2011:64)

Den kemalistiska nationalismen är en variant av den officiella nationalismen och 
är vänsterorienterad. Den bygger, förutom på medborgarskap och territorialitet, 
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även på modernitet och sekularisering (Bora 2011). Synen på kurdfrågan och 
kurderna speglas i den turkisk-nationalistiska diskursen i bruket av termer som 
”rövarband”, ”regionalt bakåtsträvande”och ”illojalitet” (Yeğen 2011:223). Inom 
den högerextrema nationalismen har en rasistisk terminologi brukats (Yeğen 
2011:235). 

Den kurdiska befolkningen har gjort motstånd mot att assimileras, även om 
många redan är assimilerade, i synnerhet språkligt. Under 1990-talet upplevde 
många kurder sig som alienerade och utanförskapet blev mer påtagligt. En an-
ledning till utanförskapet och motståndet mot att assimileras är enligt Yeğen att 
de områden där kurderna är i majoritet är ”territoriellt-språkligt” avskilda, och 
därför kan beskrivas som parallella nationer som lever vid sidan av den turkiska. 
Det var det som deporteringspolitiken under 1930-talet skulle få slut på. Under 
denna tid deporterades 1,5 miljoner kurder. Den siffran bekräftas idag även offi-
ciellt av Turkiet (Reichmann and Foggensteiner 1988:17-8).  

Att kurderna har ett eget territorium och ett eget språk är också enligt vissa 
forskare anledningen till att det råder skepsis gentemot kurder. Den tidigare 
föreställningen om att kurder var ”potentiella turkar” har börjat upplösas. Den 
kurdiska nationalismen betraktas som en destabiliserande faktor (Yeğen 
2011:245; Somer 2011:283). Att vara kurd i Turkiet har tidigare inte varit ett 
hinder i den bemärkelsen att det inte varit den etniska tillhörigheten politiken 
riktat sig mot. Sådana tendenser finns dock numera och rasistiska diskurser är 
också mycket vanligare. Många kurder i Turkiet har i historien fått högt uppsatta 
positioner i det politiska systemet och på andra områden. Dock har det alltid 
krävts att de varit lojala mot den turkiska staten. Ett till synes tämligen oskyldigt 
uttalande 1979 av Şerafettin Elçi, som då var medlem av regeringen - ”Det finns 
kurder i Turkiet. Jag är också kurd”- uppfattades som chockerande, eftersom det 
ansågs tyda på bristande lojalitet (Watts 2010:27).64

De som med utgångspunkt i en kollektiv identitet har sökt mobilisera folk för 
kamp för kurdiska rättigheter har bestraffats av staten som landsförrädare (Saka-
rioglu 2011). 

Såsom framgått i detta avsnitt består turkisk nationalism av ett flertal national-
istiska diskurser. Även om turkisk nationalism är hegemon möter den konkurrens 
från den kurdiska nationalismen (Özkırımlı 2011:86). 

                                                          
64 Watts (2010:27) hänvisar till Hürriyet, 19 april, 1979. 
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5.3 Mobilisering  
Såsom framgått tidigare i detta kapitel hade den turkiska statens politik mot 
kurderna utvecklas i en riktining där man i allt större utsträckning strävade efter 
att förneka och motarbeta den kurdiska identiteten. Åren 1937-1950 har beskri-
vits som ”de tysta åren.” Dessa årtal bildar en tidsram inom vilken en starkt re-
striktiv politik fördes mot kurderna. 1937-1938 slogs Dersim-upproret ner, och 
1950 hölls för första gången parlamentsval med flera partier, vilket innebar 
strukturella förändringar i det politiska systemet och markerade början på ett mer 
öppet samhälle.   

Under 1950-talets första hälft utmanades CHP:s starkt kurdfientliga politik av 
DP, som regionalt fick ett starkt stöd av kurdiska traditionella ledare, vilka i 
praktiken kontrollerade hur befolkningen i byarna röstade (Tahiri 2007:189ff; 
McDowall 2004:397ff). Kurdisk politisk mobilisering har dock ägt rum huvud-
sakligen sedan slutet av 1950-talet.  År 1959 åtalades 49 kurdiska studenter och 
aktivister efter att ha organiserat ett protestmöte mot en turkisk nationalistisk 
politiker som förespråkat hämndattacker mot kurder i Turkiet sedan turkmener 
angripits i Irak. Åtalen gällde ”deltagande, med hjälp av utländska stater, i aktivi-
teter syftande till att försvaga statens enhet och till att separera delar av statens 
territorium” och ”deltagande i aktiviteter syftande till att försvaga nationens 
enhet”. Rättegångarna blev utdragna och mediabevakningen av fallet väckte nytt 
intresse för kurdfrågan. Även det kurdiska uppror som ägde rum mellan 1961 
och 1963 i norra Irak bidrog till att den kurdiska identiteten politiserades i Tur-
kiet (jfr McDowall 2004:308–311).  

Sedan militären genomfört en statskupp 1960 frihetsberövades 485 kurder; det 
rörde sig om stamledare eller personer som utmärkt sig på annat sätt. Även 1963 
skedde en massaresstering, denna gång av 23 kurdiska aktivister (Gunes & Zey-
danlıoğlu 2013:2-3). Samtidigt som statens förtryck, ökade under 1960-talet 
organiseringen av både politiska och kulturella aktiviteter bland kurderna. I och 
med urbaniseringen och inflyttningen av kurder till de västra delarna av Turkiet, 
liksom till andra delar av Europa, växte en större och mer välutbildad kurdisk 
medelklass fram (Tahiri 2007:193). Delar av denna kom att skaffa sig inflytande 
inom den turkiska vänsterrörelsen. 

Inom TİP (Turkiska Arbetarpartiet) gavs ett uttryckligt erkännande av den 
kurdiska identieten. Detta parti bildades 1961 av ett antal fackföreningsledare. 
Här gavs kurdiska politiker och aktivister tillgång till resurser och politiska kon-
takter som innebar möjligheter att bilda nätverk och ställa krav på reformer. 
Deltagandet i TİP innebar med andra ord att de kurdiska aktivisterna gavs en 
plattform där de kunde hävda en kurdisk politisk identitet i offentligheten. Bland 
medlemmarna i partiet fanns personer som fått stor betydelse inom den kurdiska 
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politiska rörelsen, såsom Musa Anter, Kemal Burkay, Nargi Kutlay och Mehdi 
Zana.  

Watts noterar att, även om TİP:s inflytande i parlamentet var litet, har partiet 
fungerat som ett drivhus för kurdiskt politiskt engagemang och för skapandet av 
en politisk självbild bland kurder (Watts 2010:38-39). Även på det kulturella 
området kom den kurdiska identiteten att ta mer plats under 1960-talet. Framför-
allt publicerades ett flertal kurdiska kulturtidskrifter (Gunes & Zeydanlıoğlu 
2013:2-3; Gunes 2012:59).  Inom den kurdiska rörelsen strävade man efter att 
bygga upp en kurdisk nationell identitet på språklig och kulturell grund, på ett 
sätt som liknade det turkiska nationsbyggnadsprojektet (jfr McDowall 
2004:410). 

Det kurdiska engagemanget inom den turkiska vänsterrörelsen medförde att 
den kurdiska frågan allt mer kom att förstås i marxistiska termer som ett fall av 
kolnialism, även om det också fanns en mer konservativt orienterad kurdisk 
rörelse. De så kallade ”Östliga möten” som organiserades av kurdiska aktivister 
mellan 1967 och 1969 ingick i den kurdiska vänsterrörelse som vuxit fram. Med 
utgångspunkt i dessa möten bildades rörelsen DDKO (De Östliga Revolutionära 
Kulturcentren) (Gunes & Zeydanlıoğlu 2013:2-3). Denna rörelse riktade upp-
märksamheten mot den ekonomiska underutvecklingen i regionen samt mot 
militärens liksom stamledares förtryck av befolkningen. Många av de kurder som 
i Diyarbakır hade ledande positioner inom TİP anslöt sig till DDKO, som föru-
tom de frågor som nämnts ovan även ägnade sig åt att utveckla den kurdiska 
kulturen och ett kurdiskt samhällsbyggande.  

Sedan militären på nytt tagit makten i en kupp 1971 ökade förtrycket av kur-
derna och såväl DDKO som TİP tvingades att upphöra med verksamheten 
(Tahiri 2007:194; Gunter 1990:18; Watts 2010:42–43; Gunes 2012:57–60). Efter 
en generell amnesti 1974, vilken innebar att många kurdiska aktivister frisläpp-
tes, växte den kurdiska politiska rörelsen på nytt och kom då att stå friare från 
den turkiska socialistiska rörelsen. DDKO återbildades 1974 som DDKD (Det 
Revolutionära Östliga Kulturförbundet).  Det fördes också en debatt under slutet 
av 70-talet där den kurdiska frågan diskuterades i nationella medier. Framträ-
dande i den debatten var Şerafettin Elçi, som hade en ministerpost i CHP-
regeringen 1978-79. Elçi lyfte fram den kurdiska frågan genom att själv definiera 
sig som kurd och genom att skapa medial uppmärksamhet kring förhållandena i 
de kurdiska regionerna.  

På det lokala planet vann kurdiska kandidater poster i kommunala val 1977. 
Den mest framträdande var Mehdi Zana, som vann posten som borgmästare i 
Diyarbakır. Zana, som i valkampanjen öppet förespråkat ett erkännande av kur-
derna, använde borgmästarposten för att föra upp rättigheter för kurderna på 
agendan. Enligt Watts präglades det kurdiska deltagandet i politiken under 1960- 
och 70-talen av de erfarenheter som en ny generation kurdiska politiska aktivis-
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ter haft av kontakter med statens institutioner och kurdiska rörelser och vänster-
rörelser. De politiska identiteter som här formades uppstod i en miljö som på 
samma gång var inkluderande och exkluderande, och där möjligheter för och 
förtryck av kurder existerade samtidigt (Gunes & Zeydanlıoğlu 2013:3-4; Watts 
2010:43–49).  

Ett flertal kurdiska politiska organisationer med en socialistisk åskådning var 
verksamma under slutet av 1970-talet, och den kurdiska rörelsen präglades av 
splittring och inre konflikt. Bland organisationerna fanns även illegala organisat-
ioner såsom PKK, som bildades 1978. Från 1980-talets början utvecklades PKK 
(Det Kurdiska Arbetarpartiet) till en alltmer hegemonisk kraft inom den pro-
kurdiska rörelsen som attraherade allt fler anhängare, både inom Turkiet och 
utanför landet (Gunes & Zeydanlıoğlu 2013:4; Watts 2010:43).  

Efter militärkuppen 1980 fängslades flertalet kurdiska politiska aktivister. Fler 
än 2000 påstådda PKK-aktivister hade 1981 fängslats och 447 hade åtalats i 
massrättegångar. Fängslandet av aktivisterna ledde till att det kurdiska politiska 
motståndet till stor del kom att föras innanför fängelsemurarna. Bland annat svalt 
sig fyra högt uppsatta PKK-medlemmar till döds i Diyarbakırs fängelse i en 
hungerstrejk som inleddes 1982. I en rättegång året innan hade medlemmar av 
PKK:s centralkommitté försvarat organisationens kamp för nationell frigörelse 
och hänvisat till existensen av en kurdisk nation med en egen historia. Motstån-
det i fängelset och försvaret inför en militärdomstol ökade PKK:s trovärdighet i 
den kurdiska allmänhetens ögon. (Gunes 2012:98; Romano 2006:79). PKK har 
strävat efter att skapa en bild av den anda som präglar dess kamp, där bland 
annat de fängslades motstånd har fått tjäna som exempel på hur man vägrat att ge 
upp även under hårda förhållanden (Gunes 2012:117).  

PKK, som från början bildats som en hemlig organisation med syftet att för-
ena kurderna i en socialistisk republik, var snart efter grundandet indraget i en 
våldsam kamp med kurdiska meningsmotståndare och traditionella ledare. De 
traditionella stamledarna betraktades av PKK som förtryckare av den kurdiska 
arbetarklassen och bönderna och som kollaboratörer med den turkiska staten.  

År 1984 påbörjade PKK det gerillakrig mot den turkiska staten som kom att 
vara fram till 1999 (Gunes & Zeydanlıoğlu 2013:3-4; Tahiri 2007:195). Förutom 
gerillakrigföring tog sig PKK:s motstånd under början av 1990-talet bland annat 
uttryck i protestaktioner utförda av fyra kvinnor som brände sig själva till döds 
vid olika tillfällen. Två av dessa självmord skedde i Turkiet och de två andra i 
Tyskland; dessa protestaktioner beskrevs som heroiska moståndshandlingar i 
kampen för nationens frihet.  

PKK tillämpade från första början en strategi för att skaffa sig stöd som bygg-
de på kännedom om de lokala nätverken och familjeförhållandena. Genom att 
koordinera protester mot jordägare och stamhövdingar vann man stöd lokalt hos 
bondebefolkningen. Familjer bidrog till PKK ekonomiskt och med arbetskraft 
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trots att man levde under enkla förhållanden. Ytterligare en strategi som använts 
av PKK är att kidnappa ungdomar från byar för att delta i den väpnade kampen. 
Förutom att detta fungerar som en rekryteringsbas får det till följd att befolk-
ningen, för att skydda dem som förts bort, får intresse av att stödja gerillan.  Om 
man lyckas kidnappa ungdomar från områden som bevakas av byvakter, kan 
man räkna med att dessa blir mindre benägna att kämpa mot PKK (Romano 
2006:73–77).  

Under åren 1984-1999 förde PKK en aggressiv kamp där både den turkiska 
militären och civila attackerades. Konflikten var intensivast i de sydöstra delarna 
av landet, men spreds även till övriga delar av Turkiet. Antalet stridande på hel-
tid i PKK under 1990-talet har uppskattats till mellan 10 000 och 15 000, medan 
60 000 till 75 000 kan ha deltagit i strider periodvis.  

Den turkiska staten vidtog långtgående åtgärder för att bekämpa PKK och 
1987 deklarerades undantagstillstånd i de sydöstra delarna av landet, vilket inne-
bar att rättigheterna för den kurdiska befolkningen inskränktes. Bland annat 
inrättades särskilda guvernörsposter med synnerliga befogenheter, såsom att låta 
tvångsförflytta kurdiska familjer och förstöra byar för att hindra stödet till PKK. 
Fler än 2500 byar hade 1996 förstörts och två miljoner människor hade förlorat 
sina hem. 

Förutom de ordinarie militära styrkorna organiserade staten nära 59 000 by-
vakter för att bekämpa PKK. Enligt det turkiska försvarsdepartementet dödades 
31 000 personer i konflikten under åren 1984-1999; av dessa uppges omkring två 
tredjedelar ha varit PKK-medlemmar och drygt 5000 civila.  

Ifrågasättanden av den hårdföra politiken gentemot kurderna har dock före-
kommit bland etablerade politiker. Till exempel förespråkade den tidigare pre-
miärministern och senare presidenten Turgut Özal en mer liberal hållning. Bland 
annat ville han tillåta tv- och radiosändningar på kurdiska och förespråkade även 
att kurdiska skulle bli andraspråk i den statliga undervisningen (Bora 2011:60; 
Yeğen 2011:224).

PKK:s aktiviteter skapade engagemang hos en stor del av den kurdiska be-
folkningen, och även hos kurder i Europa. I PKK:s retorik har kvinnors roll i 
kampen för ett fritt Kurdistan betonats, och man har bemödat sig om att fram-
ställa kampen även som en kamp för jämställdhet och kvinnlig frigörelse. Paral-
lellt med det politiska våldet växte en kurdisk politisk rörelse fram där demon-
stationer och protester var ofta förekommande inslag. En vapenvila utlystes av 
PKK sedan dess ledare, Abdullah Öcalan tillfångatagits 1999. Från statens sida 
försökte man föra förhandlingar med Öcalan, men inom rörelsen fanns en stark 
skepsis när det gällde motiven hos den turkiska staten.  

År 2004 hävdes undantagstillståndet i de kurdiska delarna av landet. Samma 
år bröts dock vapenvilan av en PKK-attack mot turkisk militär. Den andra peri-
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oden av konflikten som då inleddes har präglats av en mindre intensiv krigfö-
ring; trots detta uppges över 10 000 personer ha dödats åren 2004-2010. 

AKP-regeringen, som kom till makten 2002, hade en önskan om att bana väg 
för ett turkiskt EU-medlemskap, vilket förutsatte en fredlig lösning på den kur-
diska frågan. En serie reformer, vilka beskrivs mer ingående i avsnitt 4.3 Institut-
ioner i förändring, gav kurderna en uppsättning grundläggande rättigheter. Under 
perioden 2004-2010 tillämpade PKK en strategi där man förutom den militära 
kampen strävade efter att organisera sig politiskt. Bland annat organiserade man 
sig i städerna i KCK (Unionen av Samhällen i Kurdistan), som bland annat be-
drev politisk utbildning. Man stod också bakom grundandet av partiet DTP (De-
mokratiska Samhällspartiet), vilket efter att ha tvingats till nedläggning efter-
träddes av BDP (Freds- och Demokratipartiet). Dessa partier var endast två i 
raden av partier som stått PKK nära (Sarıhan 2013:89–99; Olson 2010:5; Gunes 
2012:112–123; Watts 2010:70; jfr fotnot 90 i denna avhandling).

Den kurdiska politiska mobiliseringen under de senaste årtiondena har ägt 
rum mot bakgrund av den internationella diskursen om mänskliga rättigheter. 
Den internationella medvetenheten om kurderna har även ökat sedan Gulfkriget 
och bombningarna med kemiska vapen i Halabja 1989. Den kurdiska diasporan i 
Europa har också bidragit till att kurdfrågan uppmärksammats (Bora 2011:60; 
Yeğen 2011:224).  

I detta kapitel har den politiska mobilisering som skett bland kurder i Turkiet 
diskuterats. Den kurdiska politiska rörelsen har satts in i en historisk kontext där 
också den turkiska statliga politiken och ideologin ingår. Denna kontextuali-
sering har krävts för att klargöra omständigheterna kring den kurdiska mobilise-
ringen. Kapitlet utgör tillsammans med de tre föregående avhandlingens första 
del och bildar den ram med vars hjälp den den första forskningsfrågan besvaras i 
slutet av avhandlingen (jfr kapitel 1). Den frågan lyder: Hur ser de yttre förut-
sättningarna ut för pro-kurdisk politisk mobilisering under den aktuella tidspe-
rioden? I avhandlingens nästa del kommer de motståndsstrategier som används 
av pro-kurdiska aktörer att diskuteras. Det görs i huvudsak med hjälp av diskurs-
analytiska verktyg. Närmast följer kapitel 6. Diskurs som politisk handling, vil-
ket följs av kapitel 7. Intervjuer som diskuterar frågor kring urval och metod. 
Detta kapitel följs i sin tur av kapitel 8. Motståndsstrategier. 
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Del III: Motståndsstrategier 
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6. Diskurs som politisk handling
Det empiriska materialet i avhandlingen undersöks med metoder hämtade från 
kritisk diskursanalys. I detta kapitel kommer språket som social praktik samt 
dess relation tilll politiskt handlande att diskuteras. Även förhållandet mellan 
språk och diskurs kommer att beröras, liksom förhållandet mellan diskursiv och 
social praktik. Kapitlet avslutas med en redogörelse för de analysverktyg som 
används i avhandlingen. 

Kritisk diskursanalys har till syfte dels att kritiskt studera diskurser, dels att 
studera diskursernas användning ur ett institutionellt perspektiv. Så som Fair-
clough använder den kritiska diskursanalysen, är den till vis del fruktbar för 
avhandlingens syften, men i avhandlingen läggs inte så stor tonvikt vid lingvist-
iska frågor. Istället betonas det kritiska perspektivet, vilket syftar till att blott-
lägga asymmetriska maktförhållanden. Det synsätt som avhandlingen utgår ifrån 
är att ojämlika maktförhållanden kan såväl upprätthållas som utmanas genom 
diskurser (jfr Winther Jørgensen & Philips 2000:70; jfr Mills 1991). Avhand-
lingen utgår vidare från perspektivet att de pro-kurdiska representanterna mobili-
serar sig mot bakgrund av den kemalistiska diskursen, som är hegemon. Fokus 
ligger på hur motståndsstrategier formuleras med hjälp av olika diskursiva prak-
tiker. Det kritiska perspektivet i diskursanalysen tillämpas med ett urval av ana-
lysverktyg. Ett problem med kritisk diskursanalys är att diskurs ibland förstås 
som något negativt som ska blottläggas. Det är dock inte synsättet här. I avhand-
lingen kommer det att framgå hur diskurser kan stå i motsättning till varandra 
och hur olika begrepp kan vara föremål för diskursiv konflikt. Vad beträffar pro-
kurdisk respektive kemalistisk diskurs gäller det framförallt om begrepp som rör 
territorium och etnisk identitet. Ett annat perspektiv i avhandlingen är att poli-
tiskt deltagande och de motståndsstrategier de kurdiska aktörerna tillämpar utgör 
en del av diskurserna (jfr Wetherell et al 2001:4). Deltagandet i diskurser ses i 
avhandlingen som något som möjliggör och ger mening åt en handling och på så 
vis vägleder, formar och förenar politiska aktivister (jfr Foucault 1993; Fair-
clough 1992; Wetherell & Potter 1992). Med detta synsätt bidrar diskurser till att 
skapandet av relationer, kunskap och idéer om världen liksom till sociala identi-
teter. Dessa företeelser formas språkligt i diskursen (Fairclough 1992:64; se även 
Winther Jörgensen & Phillips 1999:73). 

I avhandlingens empiriska kapitel ligger fokus på etnopolitiska motståndsstra-
tegier mot en stat. Det är i motståndet mot, och anammandet av, den kemalistiska 
diskursen som motståndsstrategier formuleras och konstrueras, vilket är det cen-
trala i avhandlingen. Kritisk diskursanalys kan förstås som fundamentet i kapitel 
8. Motståndsstrategier. Syftet med att använda detta analysverktyg är att komma 
närmare det politiska språket inom den pro-kurdiska rörelsen. Tyngdpunkten 
ligger på motståndsstrategier som framträder diskursivt i respondenternas utsa-
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gor och om dessa kan uppfattas som politiska handlingar riktade mot den ke-
malistiska ordningen. En av många orsaker till att kritisk diskursanalys är an-
vändbar i avhandlingen är att metoden möjliggör användandet av annan teori-
bildning. Detta till skillnad från diskursteori.   

En utgångspunkt i analysen är synen på språkbruk som en form av social in-
teraktion varigenom politiska identiteter konstrueras. En annan är att tonvikten 
läggs på språket som en form av social praktik som får sin form mot bakgrund av 
samhällsförändringar, men som även påverkar det omgivande samhället. 

I kapitel 8. Motståndsstrategier redogörs för olika diskurselement och dis-
kursgenrer inom den pro-kurdiska politiska rörelsens diskursordning. Ett exem-
pel på en sådan diskursgenre är diskursen om nationalitetens betydelse och ett 
annat är territoriets betydelse. Denna redogörelse ges för att klarlägga hur mot-
ståndsstrategier diskursivt formuleras inom den pro-kurdiska politiska rörelsen. 
De motståndsstrategier som studeras i avhandlingen är diskursivt konstruerade 
och bidrar till att skapa politiska identiteter. Även praktiska handlingar kan för-
stås som en del av en diskurs, i den mån de förmedlar ett budskap inom den 
aktuella diskursen. Avsikten med analysen är att visa hur politiska identiteter 
kommer till uttryck i den diskursiva kampen om hegemoni.  

6.1 Språk, tal och diskurs  
I kapitel 8. Motståndsstrategier studeras vilken form av politiskt språk som an-
vänds av representanter för den pro-kurdiska politiska rörelsen. Det görs bland 
annat genom att studera hur politiska handlingar skildras och hur språkbruket 
och de handlingar som skildras hänger samman med olika motståndsstrategier 
(jfr Wetherell & Potter 1992:1). I kapitlet ställs frågor som: Vilka röster talar och 
hur formulerar aktörer sina mål och handlingar i förhållande till staten? Ytterli-
gare frågor som aktualiseras i samband med detta är vad det politiska är och hur 
det politiska ska förstås (jfr Mörkenstam 1999:41). Språk förstås i detta kapitel 
som ett instrument för politiskt handlande. Tanken är att inriktningen på språket 
ska ge insyn i diskurserna inom den pro-kurdiska politiska rörelsen. Med detta 
menas inte att alla former av ”tal” är kopplade till vare sig poliska diskurser eller 
till politiska handlingar (jfr Wetherell & Potter 1992). Potter och Wetherell 
(1987) menar att språkbruk inte bara är något som sägs utan även är en handling 
som utförs. 

Språket är vårt huvudsakliga kommunikationsverktyg och utgör en av de mest 
grundläggande formerna av interaktion. Språket har också fått allt större plats i 
samhällsvetenskapliga studier. De finns de som hävdar att i och med inriktningen 
på språket i postmodernistiska studier kan vi även tala om en post-lingvistisk 
epok (Fairclough 2001). Ett flertal postmoderna teoretiker fokuserar på språkets 
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betydelse, bland andra Michel Foucault (1976;1978), Jürgen Habermas (1996)
och Norman Fairclough (1992;1995;2000; 2001).65 Dock får detta inte förstås 
som att språkets betydelse i politiska analyser är ett nytt fenomen. Snarare har 
politiska olikheter och konflikter alltid återspeglats i språket (Fairclough 
2000:3). I denna avhandling är det det politiska språket som ska studeras; några 
rent språkvetenskapliga ambitioner har den inte (jfr Mörkenstam 1999:41). Språ-
ket bör enligt Fairclough inta en central plats när det gäller maktstudier i moder-
na samhällen, dock är han tydlig med att klargöra att ”… power is [not] just a
matter of language” (Fairclough 2001:3).66 Istället bör språkbruket alltid sättas i 
förhållande till social praktik.  

Det som skiljer kritisk diskursanalys från diskursteori är att diskurser ses som 
en bland många andra former av social praktik samt att diskurserna står i ett 
dialektiskt förhållande till varandra och till de sociala praktikerna (Fairclough & 
Wodak 1997b:258 jfr Winther Jørgensen & Phillips 2000).67 Diskurser förstås i 
avhandlingen som mångdimensionella. Det går inte att svara på vad diskurser är 
utan att sätta dem i ett sammanhang. Detsamma gäller för analyser av diskurser 
(Fairclough 2010:3). Faircloughs uppfattning av diskurs är att en sådan kan för-
stås som ”a mode of action” (Fairclough 1992:63). Därmed kan diskurs förstås 
delvis som ett särkilt språkbruk, det talade språket och ett särskilt sätt att tala på 

                                                          
65 Ett annat perspektiv på vilken roll språket har är kognitiv psykologi. I detta perspektiv, 
som bl. a. Noam Chomsky har ägnat sig åt att utveckla, förstås språket som ”mentala 
abstraktioner” och inte som en del av en social praktik (Edwards & Potter 1992:14). Detta 
perspektiv skiljer sig från avhandlingens utgångspunkt som är att språket är en social 
praktik varigenom individers politiska identiteter konstrueras. 
66 Vad Fairclough är kritisk till är att i de studier där makt och språk har studerats på 
konversationsnivå har fokus varit “… how they distribute power unequally; they have not 
set out to explain these conventions as the product of relations of power and struggles of 
power” (Fairclough 2001:1).
67 Faircloughs ståndpunkt är att diskursen och den sociala strukturen har en dialektisk 
relation (Fairclough 1992:63-4). Dock är Jørgensen och Phillip tveksamma till detta och 
menar att Fairclough inte utvecklar vad innebörden i det dialektiska förhållandet är 
(Winther Jørgensen & Phillips 2000). De är också kritiska till att Fairclough använder 
diskurs i två olika betydelser, å ena sidan förstår han diskurs som både konstituerande och 
konstituerad, å andra sidan använder han begreppet som en ”bestämd diskurs som kan 
skiljas från andra diskurser” (Winther Jørgensen & Phillips 2000:72). 
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(van Dijk68 1997a:1). I respondenternas utsagor fokuserar jag på “who uses lan-
guage how, why and when” (van Dijk 1997a:2, jfr Wetherell & Potter 1992). 
Detta för att bättre förstå ett visst språkbruk och finna systematiska regelbunden-
heter i det. Det är inte enbart det som sägs som är diskurs, utan även det som inte
sägs är en del av diskursen (Foucault 1976;2008:181). Det outtalade kan både 
vara en omedveten handling och en medveten. En annan aspekt av hur diskurser 
fungerar uttrycks av Foucault på följande sätt: “Alla vet att man inte får säga allt, 
att man inte kan tala om vad som helst när som helst och, slutligen, att inte vem 
som helst får tala om vad som helst” (Foucault 1971:7-8).  Diskurser kan alltså 
vara det som sägs likaväl som det som inte sägs och även handlingar kan ingå i 
diskurser. I den diskursiva praktiken återspeglas och formas attityder och för-
väntningar (jfr Foucault 1976;2008:181, van Dijk69 1997a:1). Foucault menar att 
man i diskursanalys inte bör sträva efter att ta reda på sanningen utan att det 
intressanta istället är hur sanningen konstrueras (Foucault; se även Wetherell & 
Potter 1992; Winther Jørgensen & Philips 2000; Bertilsdotter Rosqvist 2007:73). 
Själv undersöker han det genom att studera diskursiva regelbundenheter (Ho-
warth 2007:67). I avhandlingen eftersträvas inte enbart att ta reda på vad mot-
ståndsstrategier är utan även hur dessa strategier diskursivt konstrueras i respon-
denternas utsagor. 

Det intressanta med Faircloughs perspektiv är att språkbruk ses som en form 
av social praktik. Därmed ses även deltagandet i en diskurs som en handling. 
Diskurser uppfattas i ett sådant perspektiv som handlingar som utförs i relation 
till omgivningen, till andra diskurser och som en form av representation (Fair-
clough 1992:63). Enligt Foucault är diskurser regelsystem vari språket produce-
ras. Diskurser bör inte uppfattas som homogena; det är snarare så att diskurser 
skiljer sig mellan olika institutioner (Mills 1991:8).  

Även om etnopolitisk mobilisering i sig inte kan uppfattas som en institution
så går det ändå att förstå mobilisering av etnopolitiska rörelser som en social 
                                                          
68 van Dijks socio-kognitiva perspektiv på kritisk diskursanalys skiljer sig från Fair-
cloughs. Det gäller i synnerhet maktbegreppet. Faircloughs förståelse av makt bygger på 
Foucault som menar att makt är produktiv (Winther Jørgensen & Phillips 2000:70). van 
Dijks syn på makt sammanfattas i följande citat: “Dessutom uppfattar van Dijk inte makt i 
Foucaults mening som produktiv utan som maktmissbruk. Makten är alltid undertryck-
ande; den används av bestämda intressegrupper och påtvingas passiva subjekt. Denna syn 
på makten står i kontrast både till den poststrukturalistiska föreställningen om makt som 
både produktiv och undertryckande (efter Foucault) och till Gramscis hegemonibegrepp 
som Fairclough bygger på (vari makt ses som ”förhandlad” – människor handlar i viss 
utsträckning som agenter som har möjligheter att utöva motstånd)” (Winter Jørgensen &
Philip 1999:95).  
69 I avhandlingen refereras både till van Dijk och Fairclough, trots att deras syn på makt 
skiljer sig åt. Här tillämpas dock inte van Dijks syn på makt, utan det är endast dennes 
resonemang kring diskurs som kommer till användning.  
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domän, vilken diskurser opererar i. Den kemalistiska diskursordningen ses som 
den diskurs som utgör bakgrunden till den pro-kurdiska politiska diskursen. Med 
andra ord, den prokurdiska diskursen är kontradiskursen till den hegemoniska. 
Hur diskurserna tar form och hur denna form begränsas av den hegemoniska 
diskursen kommer att undersökas i kapitel 8, Motståndsstrategier. Här förstås 
diskurser, utöver de sätt som nämnts ovan, också som fält där politiska handling-
ar utspelas (jfr Derek Edwars 1997:90). Dessa handlingar kan tolkas som uttryck 
för större samhälleliga förändringar. Diskurser kan beroende på kontexten få 
olika betydelser och innehåll. I avhandlingen ska språkbruk inom den pro-
kurdiska politiska rörelsen kopplas samman med politiska handlingar, i en kon-
text där politiska möjlighetsstrukturer ger nytt utrymme och ny innebörd åt poli-
tiska handlingar (jfr Mörkenstam 1999:51; Foucault 2002; Dreyfus & Rabinow 
1983:71–72). Den pro-kurdiska mobiliseringen sker, formuleras och konstrueras 
med detta synsätt alltså även diskursivt.  

Diskurser representerar både den mentala och materiella ”världen”. Med ”ma-
teriell” avses processer, relationer och strukturer, och med ”mental” sådant som 
känslor, tankar och uppfattningar. Relationen mellan olika diskurser måste likaså 
tas i beaktande eftersom olika diskurser speglar olika synsätt på hur världen är 
konstruerad och delar av världen representeras på olika vis (Fairclough 2003 jfr 
Foucault 2002). I diskurser kommer inte bara olika synätt på världen till uttryck, 
utan även olika visioner om förändring och uppfattningar om vad som är möjligt 
(Fairclough 2003:124; Fairclough 1992:64). 

I avhandlingens intervjukapitel (kapitel 8) kommer de pro-kurdiska aktörernas
utsagor att analyseras med bakgrundsförståelsen att aktörerna i den diskursiva 
praktiken definierar och konstruerar sina politiska motståndsstrategier. Uppfatt-
ningen att samhällsförändringar delvis sker diskursivt och att samhället förändras 
genom diskurser är här en utgångspunkt (Fairclough 1992:96). I kritisk diskursa-
nalys utgår man från att diskurser både är konstituerade och konstituerande. 
Detta kan förstås som att diskurserna är skapade inom de sociala strukturerna,
men samtidigt skapar diskurserna också omgivningen. I och via diskurserna 
skapas kunskap och sociala identiteter formas. Även om diskurser normalt inte är 
direkt uppenbara för deltagarna så är utgångspunkten här att det trots allt finns 
och skapas förståelse av politiska diskurser bland dem. Att diskurserna är konsti-
tuerande kan förstås på två sätt: å ena sidan bidrar de till att bevara och reprodu-
cera den rådande ordningen, å andra sidan bidrar diskursen till att förändra ord-
ningen (Bergström & Boréus 2005:308; Fairclough & Wodak 1997:258; Fair-
clough 1992:12). En central tanke i avhandlingen är även att motståndsstrategier,
samtidigt som de förändrar samhället, också förändras i takt med samhälleliga 
skeenden. Nya möjlighetsstrukturer innebär att både den kemalistiska och den 
pro-kurdiska diskursen förändras. Samtidigt bidrar de pro-kurdiska diskurserna 
till att förändra den kemalistiska diskursen. Även maktrelationer och ideologier 
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formar diskurser (Fairclough 1992:12), vilket kommer att diskuteras längre fram 
i detta kapitel. 

6.2 Diskursiv praktik och social praktik 
Faircloughs tredimensionella ram för diskursanalys består av text, diskursiv 
praktik och social praktik (Fairclough 1992:73; Fairclough 1995:2). Den tredi-
mensionella modellen har till syfte att visa relationen, eller det dialektiska förhål-
landet, mellan språk och samhälle. Genom att alla eller valda delar av modellen 
tillämpas skapas också en struktur i analysen (Winther Jørgensen & Phillips 
2000:81). Med hjälp av modellen förklaras diskurser och de processer diskurser-
na ingår i. Detta görs utifrån den sociala domän eller institution som de praktise-
ras i (Fairclough 1992:80). I avhandlingen klassificeras pro-kurdisk aktivism 
som en social domän vari en särskild diskursordning råder. Den kemalistiska 
diskursordningen i sin tur genomsyrar de flesta instanser som finns inom den 
turkiska staten. Dessa två diskursordningars praktiker ska i avhandlingen mötas. 
Spänningen mellan den kemalistiska diskursens dominans och den pro-kurdiska 
diskursens motstånd leder till att nya diskurser kan uppstå, i synnerhet när den 
hegemoniska diskursen påverkar den pro-kurdiska diskursen. Tillvägagångssättet 
innebär att man undersöker den diskursiva kampen om orden, så som den formu-
leras av respondenterna, vilka befinner sig i, och förhåller sig till, två olika dis-
kursordningar parallellt.  

Syftet med analysen av diskursiv praktik är att identifiera vilka diskurser som 
utsagorna i intervjuerna bygger på. Detta görs genom att studera hur texten (det 
vill säga, de intervjuades utsagor) är producerad, distribuerad och konsumerad. 
Textens ”produktion” syftar på den diskursiva praktiken; hur den ”distribueras” 
och ”konsumeras” syftar på till vem och i vilket sammanhang texten sprids, 
respektive hur texten tas emot. Detta sammantaget ska också förstås inom en 
given politisk kontext (Fairclough 1992:71–72). Analyser av diskursiv praktik 
bör även inkludera ekonomiska, politiska och institutionella villkor som påverkar 
utformningen av diskursen. I denna avhandling läggs dock tonvikten på den 
politiska och institutionella kontexten. Analys av diskursiv praktik kräver att 
textens ”kraft”, ”sammanhang” och ”intertextualitet” tas i beaktande (Fairclough 
1992:75). Texter produceras i en kontext som man omöjligen kan bortse från 
(Fairclough 1992: 71-8 ff). Intertextualitet innebär att texter uppstår i relation till 
andra texter och baseras på andra texter (Fairclough 1992:84). Om en text öppet 
eller uppenbart bygger på andra texter definieras det som manifest intertextualitet 
(Fairclough 1992:117). I avhandlingens empiriska material studeras till exempel 
hur olika aktörer formulerar sig, och hur politiska relationer avspeglas i vissa 
typer av formuleringar. Sådant kan ta sig uttryck i att samma metaforer dyker 
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upp hos olika aktörer, vilket kan indikera lojalitetsband alternativt en form av 
anslutning. Detta kan analyseras i termer av en manifest intertextuell kedja i 
intervjuerna, vilket pekar på en form av diskursiv strategi. Begreppet interdis-
kursivitet används som ett instrument för att visa när olika diskursgenrer börjar 
blandas, till exempel mellan olika diskursordningar, vilket beskrivs i termer av 
låg respektive hög interdiskursivitet. Ett exempel kan vara när element ur den 
kemalistiska diskursen används av pro-kurdiska aktörer. Låg interdiskursivitet 
innebär låg grad av förändring och att de traditionella diskurserna dominerar, 
medan hög interdiskursivitet innebär att den analyserade domänen är under för-
ändring (Fairclough 1992:68, 124-6). De diskurser som verkar inom det för av-
handlingen aktuella området kan uppfattas som motstridiga diskurser. Dock 
behöver de inte nödvändigtvis uppfattas som motstridiga, utan motsägelser kan 
spegla olika tillgängliga tolkningsrepertoarer (jfr Fairclough 1992; Wetherell & 
Potter 1992). I regel finns det konventioner för hur diskurser ska användas. När 
de tycks tillämpas på ett sätt som bryter mot reglerna, kan det vara ett tecken på 
större förändringar (Fairclough 1992;1995). I intervjumaterialet ska det undersö-
kas om diskurserna inom den pro-kurdiska diskursordningen förändras relativt 
lätt eller ej. En frågeställning som aktualiseras är huruvida pro-kurdiska diskur-
ser anammar metaforer som är typiska för kemalistisk diskurs. Här måste påpe-
kas att när och om pro-kurdiska aktörer anammar element ur en kemalistisk 
diskurs handlar det inte om de extremnationalistiska element som förekommer i 
denna. Samtidigt finns dock kurder som är assimilerade och inte upplever det 
som problematiskt med maximer som ”Ett språk, ett folk, en flagga”70 eller 
”Lycklig är den som får kalla sig Turk”71 vilka än idag förekommer i offentliga 
sammanhang (jfr Zeydanlıoğlu 2007). 

Diskursordning innebär att vissa diskurstyper och genrer är typiska för en in-
stitution eller en social domän. I avhandlingen studeras, som tidigare nämnts, 
kemalism och pro-kurdisk aktivism som två separata diskursordningar. I ana-
lysen av den pro-kurdiska diskursordningen är det relevant att studera reprodukt-
ionen av diskursordningen via den diskursiva praktiken. Förändringar i diskurs-
ordningen är sociokulturella förändringar. Gränserna mellan och inom diskurs-
ordningar är aldrig statiska utan flyttas alltid. Dock är diskursordningar i regel 
inte lättföränderliga utan relativt stabila och varaktiga (Fairclough 1992; 
1995:13; 2003).  

Den diskursiva praktiken förändras beroende på vilken politisk nivå diskuss-
ionen rör. Dessa nivåer behöver preciseras och synliggöras i analysen. Ett sätt 
sätt att göra det är att undersöka vilka diskurser aktörerna förhåller sig till. De 
nivåer som är aktuella i avhandlingen är makro- och mesonivå. Med makronivån 
                                                          
70 “Tek dil, tek halk, tek bayrak.”
71 “Ne mutlu Türküm diyene.”
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åsyftas den turkiska staten och regimen, som står för dominans och hegemoni, 
medan mesonivån syftar på det lokala, det kurdiska styret, gemenskapen, de pro-
kurdiska rörelserna och kampen mellan dessa rörelser om hegemoni.  

Det går egentligen inte att helt skilja diskursiv praktik från social praktik ef-
tersom de påverkar varandra (Fairclough 1992). Däremot kan man säga att 
diskurser tillsammans med icke-diskursiva element utgör social praktik. Även 
språkbruk är en form av social praktik som ska kopplas till den större sociala 
praktiken (Fairclough 1995:7; Wodak 2001:1; Fairclough & Wodak 1997). 
Social praktik är förbunden med den sociala domän som studeras; aktörers 
handlande och politiskt motstånd är social praktik (Fairclough 2003:25). 

I kapitel 8, Motståndstrategier, kommer respondenternas uppfattningar och 
diskursiva praktiker vad gäller motstånd att sättas in i en större social praktik. 
Dessa kopplas till politiska förändringar som i sin tur påverkar de diskursiva 
praktikerna. En annan diskursiv praktik som kommer att studeras närmare 
hänger samman med frågan om nationens och territoriets betydelse. Kapitlet är 
inte enbart inriktat på att analysera diskurser utan även på att analysera det 
dialektiska förhållandet mellan diskurs och social praktik (Fairclough 2010:4; 
Fairclough 1992)72. Grammatisk analys är ett av de verktyg som jag avstår från 
att använda. Istället ligger tyngdpunkten på hur samhälleliga förändringar och 
förändringsprocesser bidrar till att även motståndsstrategier inom den pro-
kurdiska rörelsen diskursivt konstrueras och omformuleras. Även om ansatsen 
inte är lingvistisk, ses språk som en dynamisk form av social praktik varige-
nom en individ skapar och formar sina politiska uppfattningar (jfr Edwards & 
Potter 1992). 

6.3 Hegemoni och ideologi
Hegemoni73 och ideologi är ytterligare två begrepp som är väsentliga i avhand-
lingen och för dess förståelse av diskurser och makttekniker.  

                                                          
72 Även om Fairclougs tillämpning av kritisk diskursanalys har uppfattats som den mest 
sofistikerade modellen för att studera relationen mellan språkbruk och social praktik har 
den även kritiserats för att sakna riktlinjer för hur analysen ska genomföras (Winther 
Jørgensen & Phillips 2000:93-4). Fairclough har sedan dess tillsammans med Wodak 
utvecklat en beskrivning av tillvägagångssättet (1997). Faircloughs respons på kritiken är: 
“I have certain reservations about the concept of ‘method’. It can too easily be taken as a 
sort of ‘transferable skill’ if one understands a ‘method’ to be a technique, a tool in a box 
of tools, which can be resorted to when needed and then returned to the box. CDA is in 
my view as much theory as method – or rather a theoretical perspective on language (…) 
within broader analyses of the social processes” (Fairclough 2001:121).
73 Denna syn på hegemoni har sin utgångspunkt i Gramsci (1971). Även Fairclough 
(2003) baserar hegemonibegreppet på Gramsci (1971), jfr Laclau och Mouffe (1985).  
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Hegemonins tolkningsföreträde är ständigt föremål för en diskursiv makt-
kamp, där samtycke snarare än tvång är det som eftersträvas av hegemonen 
(Laclau and Mouffe 1985; 2008). Dess syfte är att bevara den rådande ordning-
en, och dess makt grundas på kontroll över diskursen. Den diskursiva kontrol-
len leder till att den hegemoniska makten präglar de rådande uppfattningarna. 
Hegemoniska diskurser är sådana diskurser som förmår att tysta andra diskur-
ser (Laclau and Mouffe 1985; 2008; Gramsci 1971). Förekomsten av hegemo-
nier förstås som ”… svaret på en kris” (Laclau och Mouffe 2008:41) som orsa-
kats av konflikter74. Hegemonin syftar till att omorganisera och omformulera 
de schismer som har uppstått (Laclau och Mouffe 2008:41). Det finns därför 
inget utrymme för hegemonisk praktik i ett system där alla gemenskaper är 
fixerade (Laclau och Mouffe 2008:195). Det innebär att hegemoni förutsätter 
att det är möjligt att göra motstånd. Diskurser och diskursordningar som ut-
vecklas mot bakgrund av en hegemonisk diskurs tenderar att anamma den 
hegemoniska diskursens retorik. Den beägenheten kan dels vara ett retoriskt 
knep, dels ett verktyg för att kamouflera den egna ståndpunkten. Det är mot-
ståndet mot hegemonin och hur detta formuleras, såväl diskursivt som prak-
tiskt, som ska belysas i följande avsnitt. Hur den hegemoniska diskursen arti-
kuleras inom motståndsrörelsen, hur den praktiseras, och hur man gör motstånd 
mot den är en del av studien.  

Ett sätt att förstå ideologier och hegemoni är att olika ideologier är förknip-
pade med olika klasser; så har till exempel marxism-leninismen betecknats som 
en ideologi för arbetarklassen, en ideologi som utvecklats i motsättning till bor-
gerlighetens liberala ideologi. Den kemalistiska statsideologin förstås som en 
imperialistisk ideologi och med detta åsyftas att ideologin lånar element från 
nationalism, militarism och rasism (jfr Laclau 1979/201:94). När en ideologi 
förändras innebär det att element från en annan ideologi införlivas med ideolo-
gin, utan att denna förlorar sin essens (Laclau 1979/2011:96). För att förstå för-
ändringar i ideologier behöver man veta vad ideologiska diskurser är och genom 
vilken process förändringar sker (Laclau 1979/2011:100). Ideologier fungerar 
och verkar enligt Althusser så att individer underordnas ideologin. Det kan ske 
genom att hegemonen förändrar människors synsätt eller genom att nya männi-
skor rekryteras (Althusser 1971/2008 hänvisas även i Laclau 1979/2011:100). 
Statsinstitutioner, militär, religiösa samfund likväl som skolan, disciplinerar 
individer ”…in forms which ensure subjection to the ruling ideology or the mas-
tery of its ’practice’” (Althusser 1971/2008:7).

Ideologier (här avses hegemoniska ideologier) förstås på detta sätt som system 
av värderingar som bidrar till att maktrelationer produceras och reproduceras. En 
ideologi är också en viss uppfattning om hur ”världen” är konstruerad (Fair-
                                                          
74 Hegemonin kan aldrig vara total (Özkırımlı 2011:86)
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clough 1992:87–91, 2003). Ideologins världsbild sprids av dem som har makten 
och som vill ge sken av att ideologins ståndpunkter är universella (Wetherell och 
Potter 1992:24; jfr Billig 1991:3-4). Detta synsätt på ideologier, som bärare av 
dolda avsikter, härrör främst från en marxistisk tradition om ideologiers funktion 
(Billig 1991:3-4). I den förstås ideologier som villkorade av strukturen och som 
villkor för strukturen. Strukturen kan i detta sammanhang även förstås som dis-
kursens ordning. Det innebär att diskurser alltid uppstår inom ideologiska ramar 
och bidrar till att forma den sociala ordningen (Fairclough 1992:89; jfr Foucault 
1991:263). Enligt Slavoj Žižek är dagens samhällen djupt ideologiserade (Žižek
1994). Ideologiska kriser i samhällen kan bidra till att mer extrema politiska 
åskådningar uppstår (Laclau 1979/2011:929). Ideologiseringen innebär dock inte 
att ideologierna och handlingar som sammanfaller med ideologiska strukturer är 
uppenbara (Fairclough 1992:90).   

Diskurser kan vara mer eller mindre ideologiska. Diskurser som är ideolo-
giska bidrar enligt Fairclough till att de befintliga maktstrukturerna befästs (Fair-
clough 1992:91). I denna avhandling tillämpas ett annat synsätt. De diskurser 
som tillämpas inom den pro-kurdiska rörelsen innefattar också ideologiska ele-
ment, men här syftar diskursen till att utmana makten. 
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6.4 Analysinstrument 
Kapitel 8. Motståndsstrategier är inriktat endast på de politiska och institution-
ella aspekterna av ramarna för pro-kurdisk mobilisering. Faircloughs metod för 
diskursanalys gör det möjligt att välja bland de verktyg som finns tillgängliga för 
tillämpning av metoden (jfr Winter Jørgensen & Phillips 1999). Kritisk diskursa-
nalys uppfattar jag just som en verktygslåda ur vilken forskaren kan välja de 
redskap som bäst lämpar sig för att analysera det empiriska materialet. De red-
skapen är emellertid otillräckliga och måste därför kompletteras (Fairclough 
1992). Kritisk diskursanalys som ansats möjliggör även användning av intervjuer 
eftersom dess kärna är att analysera skrivet eller talat språk och relatera detta till 
större samhälleliga förändringar (Fairclough 1992:38-9). Förändringsperspekti-
vet, som är en del av den kritiska diskursanalysen, gör den än mer användbar i 
avhandlingen, eftersom hänsyn tas till yttre omständigheter. Fördelen med ansat-
sen är att den ger insyn i diskursiv och social praktik. 

Avhandlingens teoretiska utgångspunkter är dels sådana teorier som har direkt 
koppling till etnopolitisk mobilisering som togs upp i kapitel 2, dels tillämpas 
teori som ingår i kritisk diskursanalys. Den senare teoretiska ansatsen tillämpas 
här som en metod för analys av intervjumaterialet. Intervjumaterialet förstås i 
avhandlingen som en kondenserad form av diskursiv praktik. Med hjälp av ana-
lysverktygen produceras en metaskildring genom att teorier, metoder och empiri 
sätts i ett nytt sammanhang (Kohler Riessman 2002:226). Analysen av intervju-
erna kräver att hänsyn tas till den rådande diskursiva praktiken och den institut-
ionella ram som intervjuerna ägde rum inom samt att dessa redovisas (Fairclough 
1995:9; Foucault 1969/2002:72). Därför kategoriseras språkbruket systematiskt 
med hjälp av termerna ”vokabulär” och ”sammanhang” (Fairclough 1992:84, 
101ff). Som ett exempel på sådant som bör undersökas kan användandet och 
spridningen av vissa ord nämnas. Vissa ord sprids lätt genom att många aktörer 
tar dem till sig, medan andra är svårare att ge spridning. Av betydelse här är 
bland annat vilken situation som råder och vilken aktören är som vill sprida det 
ena eller det andra ordet (jfr Fairclough 1992:79). De analysinstrument som har 
varit användbara för forskningsuppgiften är: lexikala val, transitivitet, modalitet, 
koherens och ”frånvarons närvaro”. Vi ska här kort se på vart och ett av dessa 
instrument.  

6.4.1 Lexikala val 
Genom att analysera de lexikala valen i respondenternas utsagor kan man påvisa 
ideologiska skillnader. Vokabulären i allmänhet, eller speciella ordval kan röja 
särskilda politiska ståndpunkter hos respondenterna (Fairclough 1992:28; 
2003:37). Analysen av de lexikala valen har till syfte att forskaren kan nå längre 



108 ZELAL BAL Pro-kurdiska politiska motståndsstrategier i Turkiet 

än en ensidig förståelse om vad ett visst ord innebär och istället se att menings-
skapande kan ske på skiftande sätt och på så vis urskilja olika ideologiska per-
spektiv. Ett sätt på vilket ideologiska perspektiv framträder genom ordval är vad 
som benämns relexikalisering: att nya ord förs fram som alternativ i opposition 
mot de etablerade. Överlexikalisering syftar på hur vissa ord ges oproportioner-
ligt stort utrymme, vilket kan vara en indikation på att den grupp som använder 
dem företräder en viss ideologi (Fairclough 1992:190, 193, 194).   

I kapitel 8 kommer metaforer, symbolspråk och subjektspositioneringar att 
vara en del av den lexikala analysen. Metaforer bidrar till att både konstruera och 
strukturera omvärlden. Genom att analysera metaforer får man en bild av re-
spondenternas uppfattningar, kunskapssystem, tankar, handlingar och tro (Fair-
clough 1992:194; 2003:131). Lexikaliseringen riktar sökljuset direkt på respon-
denternas uppfattningar om de politiska processer som de befinner sig i (Fair-
clough 1992:76–77). Andra exempel som kan illustrera hur verktyget kan använ-
das är att undersöka hur respondenterna använder sig av ”vi” och ”de”, ”Tur-
kiet”, ”regionen”, ”här” och ”där”(jfr Olaussons 2005:66 refererar till Billig 
1995:94). Talhandlingar (till sådana hör till exempel löften, krav och hot) samt 
emotionella uttryck kommer också att analyseras med hjälp av detta instrument.  

I analysen av intervjuerna studeras även transitivitet, vilket i detta fall innebär 
att man studerar hur respondenterna är involverade i händelser som återberättas. 
Det görs till exempel med en analys av subjekt- och objektpositioneringar. Intar 
respondenten en aktiv eller passiv position i utsagorna (Fairclough 1992:178ff). 
Vad gäller dessa positioneringar kan mönster och positionernas förhållande till 
varandra undersökas, liksom vilken position som en respondent intar i samband 
med att en viss diskurs utövas. Inom en given diskurs, exempelvis territoriedis-
kursen, söks i analysen efter regelbundenheter i de positioner som intas (jfr 
Foucault 1969/2002:73, 76-77).   

Modalitet, som är en del av granskningen, undersöks genom en analys av re-
spondenternas instämmanden i eller avståndstagande från det som skildras i 
utsagorna (Fairclough 1992:142). Utöver detta ställs löpande frågan: ”Vem talar? 
Vem bland alla de talande individerna har rätt att tala den sortens språk? Vem är 
innehavare av det?” 75 (Foucault 1969/2002:71).

Med analysverktyget koherens undersöks hur satser och meningar i utsagorna 
tankemässigt samstämmer och blir meningsfulla. Sådan samstämmighet är i 
regel implicit och mycket lite av koherensen i intervjuerna är explicit, men icke 
desto mindre det blir utsagorna förståeliga (Fairclough 1992:23,75, 83).  

                                                          
75 För en filosofisk diskussion om detta se Den andres enspråkighet eller Den ursprung-
liga protesen av Jacques Derrida (1999).  
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Frånvarons närvaro är ett instrument som används för att undersöka vilka relat-
ioner respondenter inte tar upp. Som ett exempel kan nämnas att politiska mot-
ståndare ibland inte ens existerade i vissa aktörers utsagor.  

I detta kapitlel har syftet varit att dels att visa hur språk och diskurs hänger 
samman, dels att visa hur vissa språkbruk är kopplade till vissa diskurser. I ka-
pitlet har också förhållandet melllan diskursiv och social praktik diskuterats. 
Förhållandet mellan kemalistiska och pro-kurdiska diskurser har lyfts fram som 
exempel på hur olika diskursordningar lånar element från varandra, något som 
kan vara ett tecken på samhällsförändringar. Slutligen har ett antal analysinstru-
ment hämtade från kritisk diskursanalys presenterats, vilka kommer att ligga till 
grund för den kommande analysen av avhandlingens empiriska material. I näst-
följande kapitel, 7. Intervjuerna, kommer frågor kring urval och genomförandet 
av intervjuerna att diskuteras. 
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7. Intervjuer
7.1 Varför intervjuer 
Det finns visserligen tidigare forskning som rör relationen mellan den turkiska 
staten och kurdisk mobilisering, men vissa aspekter är dåligt belysta.76 I de stu-
dier som har gjorts tas viktiga faktorer ofta för givna, och den komplexa relat-
ionen mellan stat och kollektiv, vilken tangerar och spänner över många olika 
forskningsfält, försummas ofta. Ett bredare perspektiv saknas således ofta i ana-
lyserna, trots att det rör sig om en komplex stat, som använder sig av repressalier 
i sin strävan efter nationell assimilering av en etnopolitisk grupp. Behovet av ett 
flerdimensionellt perspektiv understryks också av att gruppen i fråga befinner sig 
i en process där förutsättningarna för mobilisering har förändrats och där stats-
makten inte längre kan hålla tillbaka gruppen med etablerade makttekniker (jfr 
Mansvelt Beck 2005). Forskningen tar också väldigt sällan utgångspunkt i den 
studerade gruppens egna metoder, uppfattningar och strategier; det saknas ett
underifrånperspektiv och den etnopolitiska gruppen studeras snarast som ett
objekt utan egen drivkraft (Gunes 2012; Saraçoğlu 2011:9). 

Vad intervjuer kan bidra med i den här typen av studie är mer än en metod-
fråga, då syftet är att respondenternas politiska identiteter ska sättas in i sociala 
praktiker och sammanhang som de själva formulerar och uppfattar. Motstånds-
strategier som är kopplade till politiska identiteter och som urskiljs i intervju-
materialet kan kategoriseras som konfrontativa, kritiska eller tillmötesgående 
förhållningssätt (se kapitel 2.2.3 Strategier). Utgångspunkten är att dessa poli-
tiska identiteter konstrueras diskursivt, och att olika motståndsstrategier formule-
ras med hjälp av olika subjektspositioneringar. Det är via uppfattningar om sta-
ten och befintliga möjlighetsstrukturer som motståndsstrategierna får sin form. 
Subjektspositioneringar ses här som ett uttryck för detta. Det är också avhand-

                                                          
76 Metin Hepers studie är ett exempel. Hepers analys styrs av frågeställningen: Varför har 
kurderna inte strävat efter mer makt eller efter att få sina krav tillgodosedda? Heper tar till 
exempel upp blandäktenskap och stoltheten över att få kalla sig turk som finns bland vissa 
kurder. Vidare menar han även att den turkiska staten har varit förlåtande mot den kur-
diska befolkningen när deras ledare har gjort uppror mot staten. Även om upproren har 
försvagat staten, har staten inte velat ge sken av att försvagningen förorsakats av uppror 
(2007). En viktig aspekt, som Heper inte berör, är de dolda maktrelationer som är in-
byggda i statsstrukturen, till exempel de ekonomiska fördelar som assimilering innebär. 
Heper bortser också från att kurdiska jordägare på 1920-talet var med och stöttade repu-
bliken och bidrog som en stabiliserande faktor. För staten var det avgörande för att den 
skulle kunna begränsa motståndet (åtminstone på ytan) och ge nationalstaten dess utform-
ning. Utan kurdernas stöd hade den turkiska republiken efter de försvagningar som förlus-
ten av imperiet hade medfört inte haft den styrka den visade när republiken bildades 
(Heper 2007; jfr McDowall 1997; Bruinessen 2000; Eligür 2010).  



112 ZELAL BAL Pro-kurdiska politiska motståndsstrategier i Turkiet 

lingens bidrag till forskningen.  Något som komplicerar studiet av den kurdiska 
elitens uppfattningar av möjliga politiska strategier är att man, då man går från 
att vara ett objekt för den formella politiken till att agera som ett subjekt inom 
densamma, också måste förhålla sig till ramarna för det politiska spelet (jfr 
Nancy Hartsock 1990).  

7.2 Subjektivisering  
Subjektspositionering och subjektivisering är nära besläktade begrepp. De mar-
kerar att identiteter inte existerar oberoende av ett sammanhang och inte heller är 
statiska. Med detta synsätt ligger fokus på processen där identiteter konstrueras 
diskursivt och på hur dessa identiteter skapas via språket; de är inte givna (Butler 
1990). I avhandlingen betraktas respondenternas motståndsstrategier som kopp-
lade till olika politiska identiteter, vilka kan förstås genom att studera responden-
ternas olika subjektspositioneringar. Det är genom att studera diskursiva prakti-
ker som motståndsstrategierna kan förstås och det är genom dessa praktiker sub-
jektiviseringen äger rum och tar form. Subjektivisering ses i detta sammanhang 
som den process varigenom subjektet blir till. Fokus ligger inte på identiteten 
utan på hur ett subjekt skapas (Berardi 2003; jfr Butler 1990). Avhandlingens 
fokus ligger alltså på hur motståndsstrategierna tar form via olika subjektsposit-
ioneringar, det vill säga, vilka politiska identiteter tar del i eller skapas genom 
vilken diskurs och vilka maktförhållanden ligger bakom dessa? Det är inte mot-
ståndsstrategierna i sig som är det centrala utan i vilka sammanhang som strate-
gierna kommer till uttryck och hur föreställningarna om den politiska plattfor-
men reflekteras av respondenterna. Särskild uppmärksamhet riktas mot hur re-
spondenterna talar om territorium, nation och andra likartade begrepp (jfr kapitel 
6). 

Skälet till att studera subjekt och subjektivitet är att när subjekt produceras, 
produceras även den värld som subjekten verkar och rör sig i. Avhandlingens 
perspektiv är således att genom den diskursiva praktiken får vi insyn i hur re-
spondenterna förstår världen. Det är via aktörernas språkbruk som det politiska 
problemet uppdagas (Butler 1990). I synnerhet ger analyser av språkbruket insyn 
i ”… ways of being in the world…”(O’Sullivan 2006:309). Med detta perspektiv 
får forskningen möjlighet att förstå vilka makttekniker som också kommer till 
uttryck i det som kan förstås som motståndsstrategier i en mobiliseringsprocess.  
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7.3 De intervjuade 
Samtliga intervjuer genomfördes i Diyarbakır som ligger i sydöstra Turkiet.  
Första intervjuomgången genomfördes i mars och april 2005. Under de sex 
veckor som jag tillbringade i Diyarbakır gjordes 32 intervjuer, med 37 individer. 
Två av intervjuerna var på de intervjuades begäran så kallade gruppintervjuer77. I
den första intervjuomgången genomfördes även intervjuer med privatpersoner 
för att på så vis komma åt uppfattningar bland ”vanliga” medborgare. Dock har 
denna grupp eliminerats ur studien eftersom avhandlingens inriktning med tiden 
har ändrats från arenor till aktörer. Initialt var syftet att enskilda civila medbor-
gare skulle fungera som en separat arena i studien.   

Den andra intervjuomgången pågick från oktober till december 2008. Då ge-
nomfördes 43 intervjuer med 50 individer. Under denna period intervjuades även 
borgmästare och förläggare. Även i denna omgång gjordes ett par gruppinter-
vjuer, också denna gång på de intervjuades begäran. I den mån det var möjligt 
strävade jag efter att intervjua samma respondenter som i den första omgången, 
vilket visade sig möjligt i stor utsträckning (de tillfällen då det inte var möjligt 
var när aktörens representant inte var densamma). I vissa fall hade den organisat-
ion eller det parti som en respondent företrädde tvingats upphöra med verksam-
heten men sedan ombildats och sedan kunnat fortsätta. I sådana fall intervjuades 
den nybildade aktörens företrädare. En av föreningarna, Kürt-Der, hade dock helt 
upphört med sin verksamhet, vilket gav anledning till att intervjua den som var 
representant innan de tvingades att upphöra med verksamheten. Däremot avstod 
jag från att göra uppföljningsintervjuer med två professionella föreningar ef-
tersom den första intervjuomgången gett tillräckligt med information och ef-
tersom aktörerna (läkarsamfundet och revisorsamfundet) inte kunde verka poli-
tiskt. Även tillgänglighet och tidsaspekter har fått påverka vilka som slutligen
intervjuades.  

I referenslistan framgår mer detaljerat vilka aktörer som har intervjuats och 
vid vilka tillfällen, varför de kommer beskrivas endast helt kort här. De kriterier 
som samtliga av respondenterna uppfyllde var intresse för att ge uttryck för pro-
kurdisk politik samt att de utmanade de rådande strukturerna. Även om vissa av 
aktörerna kan vara serviceorienterade så är grunden till deras del i avhandlingen 
att de utmanar det rådande systemet, direkt eller indirekt.  

De aktörer som intervjuades var i huvudsak representanter för politiska par-
tier, borgmästare, media, fackföreningar, organisationer och föreningar. Media
inkluderade företrädare för TV- och radiostationer, dagstidningar, veckotidning-
ar, magasin och bokförlag. TV- och radiostationerna spelade kurdisk musik och 
                                                          
77 Gruppintervjuer kan ses som en annan intervjugenre där till exempel gruppdynamiken 
och interaktionen är mer i fokus (Berg 1995). Det har inte varit fallet i dessa intervjuer, 
istället har fokus varit på de frågor som respondenterna betraktat som viktiga.  
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vissa av stationerna sände även kurdiska program. Samtliga TV- och radiostat-
ioner som intervjuades var lokala. Dags- och veckotidningarna rapporterade om 
och följde kurdfrågan. Tidskriften Deng var delvis på kurdiska (halva tidskriften 
var på kurdiska och den andra hälften översattes till turkiska). Alla de intervju-
ade förläggarna publicerade böcker på kurdiska.   

Samtliga av de intervjuade politiska partierna har den kurdiska frågan i Tur-
kiet på partiets agenda. HAK-PAR är det enda av tre partier som jag har kunnat 
intervjua vid bägge intervjutillfällena. Under första intervjuomgången intervjua-
des partiet DEHAP, och under den andra omgången intervjuades efterträdarpar-
tiet DTP. Även DTP är numera nedlagt men det finns ett efterträdarparti som 
heter BDP. De oberoende kandidater som är representerade i parlamentet har 
slutit sig samman och bildat BDP; sådana sammanslutningar kan göras om grup-
pen omfattar minst 20 oberoende kandidater.78 I Diyarbakır innehar dock BDP en 
ledande ställning i kommunen och samtliga av de intervjuade borgmästarna 
företräder BDP.  Det tredje partiet KADEP var ett nybildat parti vid andra inter-
vjutillfället. Partiet finns inte kvar längre.

Borgmästare var inte inkluderade i den första intervjuomgången. I den andra 
intervjuomgången intervjuades borgmästare i samtliga kommuner i Diyarbakır-
regionen utom en. Bortfaller av denne ende påverkar inte avhandlingens resultat. 
Även en före detta borgmästare har intervjuats. Denne blev avsatt från sin tjänst 
efter att ha föreslagit modersmålsundervisning för alla i statliga skolor. Detta var 
ett tydligt exempel på hur nationell policy tillämpas i regionen och jag fann det 
intressant att låta den före detta borgmästaren ingå i studien.  

Samtliga organisationerna och föreningarna var på ett eller annat sätt involve-
rade i den kurdiska frågan. Något som också är värt att förtydliga för att undvika 
förväxling är att både Stiftelsen för mänskliga rättigheter och Föreningen för 
mänskliga rättigheter har intervjuats.  

Den inre strukturen i de intervjuade aktörernas organisation varierade, allti-
från en hierarkisk organisation till en mer horisontell struktur. Medan vissa var 
mer elitorienterade, var andra mer gräsrotsorienterade. De intervjuade personerna 
tillhör emellertid en elit och diskurser som eliten deltar i brukar vara av särskild 
betydelse. Förutom att eliters strategier i regel är diskursiva kan till exempel de 
diskurser som först formulerats av eliten snabbt få gehör i andra domäner. Sam-
tidigt kan de diskurser som eliten deltar i utestänga utomstående från det poli-
tiska fält där eliten har makt (jfr van Dijk 2005:113-4). Därför kan en elits stånd-
punkt få mer långtgående konsekvenser (van Dijk 2005:114). Eliten har en sär-
skild roll att spela i det aktuella sammanhanget då den står i opposition till idén 
om den turkiska staten och till viss del mobiliserar sig utanför ramarna för de 
etablerade institutionerna. Det går här att se att representanterna fyller sociala 
                                                          
78 För närvarande (2014) finns 26 oberoende kandidater i parlamentet. 
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domäner och institutioner med innehåll som inte överstämmer med de rådande 
normerna. Citatet nedan fångar väl in vad som avses studeras i avhandlingens del 
III:

Till följd av minoriteters motstånd, eller tryck utifrån, kan vissa förändringsagen-
ter bland de politiska, mediala och vetenskapliga eliterna börja formulera alterna-
tiva diskurser som ifrågasätter, kritiserar och motsätter sig förhärskande diskurser 
och praktiker. Så fort dessa avvikande röster får tillgång till den offentliga diskur-
sen kan de stimulera bildandet av oppositionella folkrörelser, frivilliga organisat-
ioner, partier eller påtryckningsgrupper… (van Dijk 2005:115)

Den pro-kurdiska politiska rörelsen är, såsom framgått ovan, precis som många 
andra rörelser inte en homogen rörelse utan består av en mångfald organisat-
ionsmodeller som opererar på det givna politiska fältet.  

7.4 Intervjuformulären och intervjudisposition 
När intervjuformuläret utformades togs det särskild hänsyn till vissa kriterier, till 
exempel att frågorna skulle vara korta och koncisa, att inte flera frågor ställdes 
samtidigt och att frågorna inte skulle vara för abstrakta och teoretiserande (Le-
gard, Keegan & Ward 2003:155). Formulären i andra intervjuomgången var 
inledningsvis desamma som i första, så att förändringar skulle bli lätta att upp-
täcka och uppföljningen en naturlig process. Dessutom gav uppföljningsintervju-
erna också tillfälle att fördjupa sig mer i frågor som rörde aktörernas verksam-
heter och de omständigheter som aktörerna själva levde under. Förutom ett par 
frågor mot slutet av formuläret, vilka hade att göra med de intervjuades egna 
uppfattningar om till exempel framtidsutsikterna, rörde frågorna aktörens upp-
fattningar snarare än respondentens privata uppfattningar. Ett exempel på en 
fråga där respondentens personliga uppfattning fick komma till uttryck var synen 
på EU-medlemskap. 

Formulären skrevs först på engelska och översattes i Diyarbakır till turkiska. 
Båda intervjuomgångarna inleddes med ett antal testintervjuer. I andra intervju-
omgången bestod testgruppen av politiskt aktiva som vid första intervjutillfället 
intervjuats inom ramen för medborgardimensionen. Eftersom denna dimension 
sedermera har uteslutits ur avhandlingen, gjordes bedömningen att det fungerade 
bra att genomföra testintervjuerna med dem. Ingen av testintervjuerna har an-
vänts i avhandlingen.

De intervjuade valdes ut med två olika metoder. Den ena metoden var att med 
hjälp av Diyarbakırs kommuns lista över alla partier, organisationer, media, 
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fackföreningar, professionella organisationer och andra föreningar välja ut dem 
som var registrerade hos kommunen och som passade avhandlingens syfte. Den 
andra metoden var den så kallade snöbollsmetoden: personer som jag intervjuade 
eller kom i kontakt med på annat vis gjorde mig uppmärksam på vilka som 
skulle kunna bidra till avhandlingen. Kontakt togs per telefon och intervjutid 
bokades. Vid ett par tillfällen togs kontakten med hjälp av tidigare intervjuade 
organisationer som bokade tid med andra inom sina paraplyorganisationer.  

Alla de tillfrågade representanterna uttryckte intresse för att delta i studien. 
Detta intresse från respondenterna står i motsats till andra forskares erfarenheter 
(jfr Ahlberg 2009). I vissa fall kan ämnets känslighet, dock inte alltid, vara orsa-
ken till att det kan vara svårt att hitta personer som är villiga att låta sig inter-
vjuas (Legard, Keegan, Ward 2003: 161f).  Även om intervjufrågorna inte direkt 
kan sägas vara känsliga, eftersom de aldrig rörde privata upplevelser79, hade 
många av de intervjuade erfarenheter av personliga förluster som var relaterade 
till deras engagemang för att uttrycka en kurdisk politisk identitet. Flera av dem 
hade under 1980- och 1990-talet av politiska orsaker suttit i fängelset i Diyar-
bakır. Fängelset har på senare tid uppmärksammats som ett av de fängelser i 
världen där de mest brutala tortyrmetoderna har använts. Det hände att intervju-
ade berörde ämnet själva och karaktären av intervjusituationen förändrades för 
ett kort ögonblick. Ibland har jag funderat på vilken roll intervjupersonernas 
önskan om att dokumentera sina erfarenheter har haft för deras vilja att dela med 
sig av dem. Den här typen av erfarenheter brukar vara svåra att delge andra och 
att lyssna till, vilket brukar leda till att den drabbade inget säger (Kohler Ri-
essman 2002:20). 

I det här sammanhanget finns det skäl att ta upp frågan om vilket budskap in-
tervjupersonerna avser att sända och hur det mottas och tolkas av forskaren. När 
det gäller de intervjuer som genomförts för denna studie är det relevant att fråga 
sig vilka narrativ som återges och vilka som de intervjuade ser som mottagare av 
informationen. Beroende på detta kan olika narrativ förekomma. I detta fall 
skulle narrativet kunna kopplas till en västerländsk publik.  

I den andra omgången började jag alltid med att kort berätta att jag drygt fyra 
år tidigare hade gjort intervjuer och att detta till viss del var uppföljningsinter-
vjuer. Jag presenterade mig själv kort. Sedan informerades respondenterna om 
att deras namn skulle vara fingerade i avhandlingen, men att organisationens 
namn däremot skulle finnas med, om respondenten godkände det. Alla utom en 
gav sin tillåtelse till att jag publicerade deras riktiga namn istället för fingerande 
namn. Trots respondenternas medgivande har enbart organisationsnamnen publi-
cerats.  

                                                          
79 Intervjufrågorna kan dock betecknas som politiskt känsliga.
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Samtliga intervjuer spelades in digitalt efter att respondenten hade accepterat att 
en diktafon användes under intervjun. Intervjutiden varierade mellan 20 minuter 
och två timmar, men de allra flesta tog 45 till 75 minuter. Vissa av de intervjuade 
ville fortsätta samtala om den politiska situationen eller sina egna erfarenheter 
efter att intervjun hade avslutats. När jag frågade dem varför de under intervjun 
inte hade velat ta upp de frågor de nu väckte, sade några att de inte ville tala om 
den splittring som fanns mellan kurdiska politiskt aktiva i regionen.  Detta illu-
strerar ett problem med att använda intervjuer: vissa teman kommer inte upp. För 
att hantera det har analysinstrumentet frånvarons närvaro använts i avhandlingen 
(jfr kapitel 6). Huruvida forskaren ska försöka förstå ”det som sägs mellan rader-
na” finns det olika meningar om (jfr Watts 2010). Ett exempel på en situation då 
frånvarons närvaro kan vara ett användbart instrument är när partikamrater und-
viker att nämna varandras existens; sannolikt är sådant ett tecken på något slags 
problem.   

Språket som användes vid genomförandet av intervjuerna var turkiska, vilket 
ibland blev problematiskt eftersom vissa respondenter helst undvek att tala tur-
kiska. Detta eftersom turkiskan har varit det språk som den kurdiska identiteten 
och språket har förnekats på, samt att assimilationspolitiken som har bedrivits 
mot kurder och andra etniciteter i Turkiet resulterat i att många etniska kurder 
idag inte talar kurdiska. Ny forskning har också uppmärksammat att det kurdiska 
språkets livslängd inte uppskattas till längre än ytterligare ett sekel om inte språ-
ket börjar användas mer. Därför hade flera av respondenterna förväntat sig att 
intervjuerna skulle genomföras på kurdiska. Dessvärre är mina kurdiska språk-
kunskaper inte tillräckliga för en intervjusituation och jag valde att utföra samt-
liga intervjuer på turkiska vid båda tillfällena. Vid ett tillfälle tillfrågades jag om 
jag hade turkiskt ursprung. För den som inte är insatt i hur relationen mellan den 
turkiska och kurdiska etniciteten har varit kan detta uppfattas som oproblema-
tiskt, men i denna kontext fungerar språket som en stark identitetsmarkör. Min 
oförmåga att genomföra intervjuerna på kurdiska skulle kunna skapa distans till 
respondenterna. Av den anledningen tog jag i inledningen av intervjun upp min 
egen bakgrund. Varje intervju avslutades med att den intervjuade fick tillfälle att 
tillägga sådant som han eller hon menade var viktigt men inte hade behandlats 
(jfr Legard, Keegan and Ward 2003:146). 

Ibland kan faktorer som har att göra med de intervjuades förväntningar spela 
en roll (Kvale 2009:144). Mitt sätt gentemot respondenterna å andra sidan bott-
nade i min strävan att inte påverka resultatet av intervjuerna (jfr Kvale 2009; 
Merriam 1994). Alla intervjuerna utom en genomfördes på representanternas 
kontor. Den återstående gjordes i representantens privata bostad, vilket jag ac-
cepterade efter att noggrant ha funderat på det. 
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7.4.1 Elitintervjuer  
Intervjusituationer sägs ofta rymma en maktasymmetri. Med detta åsyftas forska-
rens kontroll och makt över intervjun. Det har också att göra med att intervjuerna 
inte kan betraktas som en ”normal” dialog, utan är en konversation styrd av fors-
karen. De intervjuade är sedan utelämnade till forskarens analys och tolkning av 
intervjun (Kvale 2009:33–34). Dock finns det undantag, till exempel när en elit 
intervjuas (Kvale 2009:147). De intervjuade i avhandlingen var en elit; förutom 
att de var representanter för de organisationer de företrädde var många av dem 
också framstående advokater i regionen. Vid ett par tillfällen, om representanten 
som skulle intervjuas inte var advokat, närvarade organisationens advokat vid 
intervjun. Vid ett tillfälle ville en av respondenterna inte svara på en fråga utan 
ville att organisationens advokat skulle göra det. Frågan som respondenten tve-
kade inför var om organisationen ansåg sig vara en del av den kurdiska politiska 
rörelsen. Trots att de intervjuade var en elit, kan situationen de befann sig sägas 
ha varit komplex. På grund av sitt politiska engagemang var denna elit förtryckt, 
vilket jag menar betyder att ett visst mått av maktasymmetri förelåg. 

7.4.2 Transkriberingsprocessen  
Vid transkriberingen av intervjuerna togs oftast utfyllnadsljud så som “ahh”,
”hmm” och liknande bort om de inte ansågs fylla en funktion (jfr Kohler Ri-
essman 2002). Jag har i vissa fall även valt att skriva ner ofullständiga meningar 
eftersom de kan ge mycket information. Vissa intervjuer har först skrivits ner 
översiktligt, och sedan har de passager som ansetts tillföra särskild information 
eller på annat sätt kommit till användning transkriberats mer utförligt. I sådana 
fall har även utfyllnadsljud skrivits ut; jag har då också noterat om den intervju-
ade har tvekat inför att svara eller liknande. Dock är det inte i transkriberingen 
fullt möjligt att vara transparant; till exempel är det inte möjligt att fånga in den 
språkliga rytmen (Kohler Riessman 2002:225). Efter en intervju brukade jag 
sammanfatta hur jag upplevde den. Det kunde ske både skriftligt och med hjälp 
av diktafon. Härtill kan nämnas att de delar av metodkapitlet som fokuserade på 
de intervjuade och processen kring insamlandet och dokumentationen skrevs 
direkt efter intervjuresorna.  

7.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet
Reliabilitet, tillförlitlighet, innebär att om en studie upprepas bör samma resultat 
uppnås. Reliabiliteten kan prövas på många olika vis, till exempel genom att 
kontrollera att analysen av materialet inte sker godtyckligt. För att kunna göra 
det måste man ha insyn i hur den sker (Höijer 1990:16). En metod för att und-
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vika att subjektiva föreställningar smyger sig in i analysen är att låta analysen av 
materialet ske så transparant som möjligt. I 6.4 Analysinstrument har jag beskri-
vit hur avhandlingens instrument kan användas för att på så sätt öka transparen-
sen i analysen (kapitel 8). Detta är visserligen i sig inte någon garanti för god 
reliabilitet, men däremot finns det möjlighet för andra att följa analysarbetet och 
därefter göra en egen bedömning, alternativt upprepa studien för att se vilka 
resultat som uppnås. När det gäller möjligheten att kontrollera analysen kan dock 
en invändning göras om forskarens subjektiva uppfattningar. Att helt undvika 
subjektivitet är inte möjligt, då redan metod, teori och ämne är subjektiva val (jfr 
van Dijk1997a:23). Däremot kan en vägledande princip vara att sträva efter att 
även göra subjektiva uppfattningar transparanta. Självfallet är forskarens person-
liga erfarenheter en tillgång när det gäller att tolka intervjudata (Höijer 1990:16). 
Likväl kan forskarens subjektiva uppfattningar redan under intervjuerna influera 
resultatet. Att intervjua är inte en neutral kommunikationsform, och därför kan 
inte heller materialinsamling som bygger på intervjuer någonsin vara neutral. 
Intervjusituationen kan dels förstås som interaktion och dels som en relation 
mellan intervjuaren och en eller flera deltagare. Resultat kan med detta perspek-
tiv förstås som förhandlade och beroende av intervjukontexten (Fontana & Frey 
2000:646-7). För att begränsa effekterna av ett subjektivt analysarbete krävs 
därför eftertanke. Till exempel kan ett visst uttalande under en intervju påverka 
intervjuaren så att det fortsättningsvis fungerar som en markör, varför intervjua-
ren hela tiden strävar efter att hitta uttalanden som förstärker den initiala uppfatt-
ningen. En metod för att kontrollera den här typen av skevheter är att vara med-
veten om den risken och att sedan systematiskt leta efter belägg för den motsatta 
hypotesen till den initiala (Höijer 1990:16). En sådan markör har i mina inter-
vjuer varit att vissa av respondenterna beskrivit regionens politiska tillstånd som 
ett krigstillstånd, vilket till en början fick mig att undersöka om andra responden-
ter använde sig av samma uttryck för att beskriva situationen. Senare kom jag 
dock att ändra mitt eget förhållningssätt och försökte istället finna vilken inform-
ation som ryms i skildringarna av det som beskrivs som ett krigstillstånd.

Validiteten, det vill säga i vilken mån det som undersökts faller inom ramen 
för studiens syften, kan avgöras med hjälp av olika tester. Dessa bidrar samtidigt 
till att reliabiliteten i forskningen stärks (Höijer 1990; Merriam 1994; Kvale 
2009; Denzin & Lincon 2008). Ett sätt pröva validiteten är att ta hjälp av tre 
olika kategorier av validitet: deskriptiv validitet, tolkningsvaliditet och teoretisk 
validitet.  

Deskriptiv validitet rör hur tillförlitligt intervjuerna har återberättats, ett pro-
blem som diskuterats ovan. Tolkningsvaliditet gäller hur tolkningarna av det som 
sagts i intervjuerna går till. Tolkningarna har gjorts mot bakgrund av både den 
teoretiska ramen för etnopolitisk mobilisering och den kritiska diskursanalysens 
textnära fokus. Även om tolkningarna alltså inte har gjorts efter eget tycke så går 
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det till exempel inte att komma ifrån att ett av analysinstrumenten i avhandling-
en, koherens, är baserat på tolkningar som inte kan förstås som absoluta (Fair-
clough 1992:134). Samtidigt förstås intervjuerna i avhandlingen på samma sätt 
som texter vilka kan vara möjliga att tolka på olika vis. Det är därför viktigt att 
hålla isär vad som är syftet med en utsaga och hur den tolkas (jfr Fairclough 
1992:75). Till exempel finns det forskare som hävdar att bokstavstrogen läsning 
är att föredra framför att ta hänsyn till intentionerna med vissa uttalanden (jfr 
Watts 2010).  Teoretisk validitet, slutligen, har att göra med hur de teoretiska 
ramverken har utvecklats i relation till materialet. Kapitlen 2. Etnopolitisk mobi-
lisering och 6. Diskurs som politisk handling har utvecklats med hjälp av en 
induktiv metod där teori och empiri har utvecklats steg för steg (Maxwell 
2002:45f). Det finns olika sätt att se på hur validitetsproblem kan undvikas. Mer-
riam nämner sex olika strategier som kan bidra till att skapa god validitet 
(1994:179). En av dem är att utföra observationerna under en längre tid eller till 
och med upprepa dem. Det har i detta arbete skett genom att samma aktörer har 
intervjuats vid två olika tillfällen, först 2005 och sedan 2008. En horisontell 
strategi är en annan av Merriams sex strategier. Den går ut på att arbetet bör 
kritiseras och granskas. Mitt arbete har lästs och kommenterats av handledare 
och kollegor och därtill har materialet ventilerats på konferenser.  Slutligen 
nämns klargörande av skevheter. Detta kriterium diskuterades mer ingående i 
avsnittet om studiens reliabilitet (ovan).  
Medan den inre validiteten handlar om i vilken utsträckning det som undersökts 
är det som avsetts, handlar den yttre validiteten om i vilken utsträckning resulta-
ten är generaliserbara (Merriam 1994). När det gäller generaliseringsmöjlighet-
erna av studien kan tre olika antaganden göras. Antingen kan respondenternas 
uttalanden betraktas som universella, och därmed som representativa för en 
större grupp, eller så kan man anta att subgrupper gör det svårt att generalisera. 
Slutligen skulle den bedömningen kunna göras att individuella skillnader är så 
pass signifikanta att generaliseringar överhuvudtaget är omöjliga i en kvalitativ 
studie (jfr Höijer 1990:18f). Vad studien skulle kunna säga något om generellt är 
hur etnopolitiska grupper väljer att mobilisera sig under liknande omständigheter 
och vilka strategier som finns tillgängliga för en marginaliserad grupps elit. För 
att kunna dra generella slutsatser krävs dock att studiens resultat jämförs med 
resultatet av andra liknande studier så att man kan se om det finns gemensamma 
mönster.    

I detta kapitel har planeringen och genomförandet av intervjuerna beskrivits. 
Vidare har kapitlet diskuterat hur aktörernas politiska omgivning gestaltas och 
tar sig uttryck i respondenternas subjektspositioneringar. Slutligen har frågor om 
tillförlitlighet och validitet behandlats, liksom frågan om i vilken mån studiens 
resultat går att generalisera. I det följande kapitlet, 8. Motståndsstrategier, kom-
mer analysen av intervjumaterialet att genomföras. 
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8. Motståndsstrategier 
Fokus i detta kapitel ligger på de motståndsstrategier som kommer till uttryck i 
respondenternas utsagor. Dessa undersöks med hjälp av kritisk diskursanalys och 
ett teoretiskt ramverk för etnopolitisk mobilisering. Analysinstrumenten från 
kritisk diskursanalys bygger på koncepten lexikala val, transitivitet, modalitet, 
koherens och frånvarons närvaro (jfr kapitel 6). Teorin om etnopolitisk mobilise-
ring bidrar med begrepp och perspektiv som krävs för att behandla frågor om 
nationens och territoriets betydelse. Teorin om möjlighetsstrukturer kommer 
fortlöpande till användning i analysen. Till exempel kommer diskursiva föränd-
ringar att kopplas samman med nya möjlighetsstrukturer. Kapitlets övergripande 
struktur är den: Avsnitt 8.1 Nationalitet berör frågor om hur den kurdiska nation-
ella identiteten kommer till uttryck; i avsnitt 8.2 Territoriet diskuteras det geo-
grafiska rummets plats i utsagorna; avsnitt 8.3 Repression och motstånd handlar 
om hur aktörerna uppfattar staten och hur de försöker kringgå hinder som den 
sätter upp. 
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8.1 Nationalitet 
Detta delkapitel är uppdelat i fyra avsnitt: 8.1.1 ”Vi vill bara bli erkända!”, 8.1.2 
”Vi bedriver kurdisk politik”, 8.1.3 ”Även detta parti står inför att läggas ned” 
och 8.1.4 ”… det är vi som driver den kurdiska politiska rörelsen.”  I hela avsnitt 
8.1 kommer det sätt på vilket den kurdiska etniciteten och nationaliteten kommer 
till uttryck i den pro-kurdiska diskursen att diskuteras. Hur respondenterna reso-
nerar kring dessa frågor kommer att belysas i citat. 

8.1.1 ”Vi vill bara bli erkända!”80

I avsnittet nedan följer en diskussion om hur de intervjuade partiföreträdarna ger 
uttryck för nationell identitet. Teman som berörs är huruvida partiernas ställ-
ningstaganden är offentliga, och om man skiljer mellan officiella ochinofficiella 
ståndpunkter. En fråga som diskuteras är huruvida den diskursiva praktiken skil-
jer sig mellan olika situationer beroende på om sammanhanget är officiellt eller 
inofficiellt. De diskursiva element som används i beskrivningen av partiidentitet 
relateras sedan till förändringar i möjlighetsstrukturerna.  

De som intervjuades i båda intervjuomgångarna (2005 respektive 2008) var 
företrädare för partierna HAK-PAR, KADEP och DTP/DEHAP (DEHAP är 
samma parti som DTP efter en ombildning.) Analysen av intervjuerna följer här 
nedan, illustrerad med valda citat. Närmast följer ett citat som illustrerar hur 
etniciteten kommer till uttryck. 

HAK-PAR:s lokale partiordförande berättar på följande vis om partiets et-
niska tillhörighet:81

Hur mycket vi än skulle vilja definiera oss som ett turkiskt parti så ses vi i det 
offentliga som ett kurdiskt parti. Detta eftersom 99,9 procent eller fler av parti-
ets medlemmar är kurder. (HAK-PAR 2008) 

Respondenten säger här att inte bara partiets uppfattning om sig självt är av 
betydelse, utan även hur partiet betraktas i det ”offentliga”, i detta fall som ett 
kurdiskt parti. I ett annat utalande av samma respondent från år 2005, sades att 
partiet endast inofficiellt kan betraktas som ett kurdiskt parti: ”HAK-PAR är 
officiellt inte ett kurdiskt parti, partiet är öppet för medlemskap för alla som 
vill ha demokrati” (HAK-PAR 2005:1). De två ovan nämnda citaten indikerar 
att medlemmarnas etniska tillhörighet samt den allmänna uppfattningen om 

                                                          
80 HAK-PAR 1 (2005). 
81 Se kapitel 2. Etnopolitisk mobilisering för en definition av nationsbegreppet. 
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partiet är avgörande för hur stor acceptans man får. Trots att partirepresentan-
ten inte framhåller etnicitet som en grund för engagemang i partiet är det tyd-
ligt att etnicitet fungerar som en politisk markör. Om man jämför responden-
tens uttalande 2005 med det 2008 ser man att det skett en förändring. År 2005 
betraktade sig partiet inofficiellt som ett kurdiskt parti, medan respondenten år 
2008 framhåller att även om man skulle vilja vara ett turkiskt parti så vore det 
inte möjligt. I båda citaten kan vi även se att etniciteten är avgörande för hur 
partiet presenterar sig offentligt och även hur det uppfattar sig självt samt vil-
ken folkgrupp det av andra anses knutet till. Man uppfattas som ett kurdiskt 
parti, trots att partier enligt konstitutionen inte får bildas på etnisk grund. När 
frågan om partiets etniska tillhörighet ställs 2008, betonas till skillnad från år 
2005 att partiet betraktas som ett kurdiskt parti. Även om man fortfarande 
officiellt inte kan identifiera sig som ett kurdiskt parti, tyder den större öppen-
heten kring hur partiet betraktas på att frågan om etnicitet blivit mindre laddad. 
Även om det inte klart framgår av intervjun 2008 vilken offentlighet (lokal 
eller nationell) som respondenten syftar på, går det att urskilja en förändring i 
synen på partiidentitet. 

 Såsom kommer att framgå i kapitlet visar dessa och andra uttalanden att det 
politiska fältet befinner sig i en förändringsprocess och därmed kan beskrivas i 
termer av hög interdiskursivitetet, vilket innebär att flera diskurser opererar på 
samma fält (Fairclough 1992). Att flera diskurser opererar på samma fält känne-
tecknar ett läge där det pågår stora samhällsförändringar. Vi kommer också att 
att se att respondenterna vid ett och samma intervjutillfälle ibland använder ele-
ment ur flera diskurser. Respondenterna rör sig då mellan olika diskursiva fält, 
lokala och nationella, officiella och inofficiella.

Utöver begreppet etnicitet, som är centralt i uttalandena ovan, framstår även 
begreppen ”officiellt” och ”offentligt” som väsentliga. Av intervjuerna från de 
två olika tidpunkterna framgår att begreppen getts delvis nya innebörder, vilket 
indikerar diskursiv förändring. Det är tydligt att begreppen ”officiellt” och ”of-
fentligt” inte fyller samma funktion. Ett politiskt parti kan i det offentliga, genom 
diskursiv praktik, uppfattas som ett kurdiskt parti, men endast inofficiellt bli 
godtagbart som ett kurdiskt politiskt parti. Det finns en tydlig distinktion mellan 
det som lagarna (officiellt) kontra praktikerna (inofficiellt) ger utrymme för. Vi 
kan här tala om att det existerar en inofficiell kurdisk offentlighet, där kurdisk 
politisk aktivitet är accepterad. Detta trots den turkiska statens officiella hållning 
i frågan.  

KADEP:s lokale partiordförande uttryckte sig 2008 på följande sätt: ”I offent-
ligheten har kurderna ingen plats […]” (KADEP 2008). Här görs gällande att 
kurderna trots allt i realiteten inte har tillgång till det offentliga utrymmet utan är 
exkluderade. Detta uttalande kan tyckas motsäga argumentet att det finns en 
inofficiell offentlighet. Likväl är det sannolikt att respondenten talar om ett fak-
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tiskt utrymme snarare än om de uppfattningar som HAK-PAR:s representant 
hänvisade till när han talade om hur partiet betraktades i det offentliga. Även om 
ett parti i det offentliga uppfattas som ett kurdiskt parti innebär inte det att partiet 
obehindrat kan agera som ett kurdiskt parti. De resonemang som förs här kom-
mer att underbyggas med ytterligare exempel längre fram i kapitlet.  

I intervjun med representanten för DEHAP (2005), vilket också inofficiellt 
ansågs vara ett kurdiskt parti, framgick det tydligt att det är i de områden där 
kurder är i majoritet som partiet har störst stöd, och att partiet på grund av sin 
kurdiska identitet upplever problem (DEHAP:s lokale partiordförande 2005). Än 
mer känslig än den etniska identiteten är frågan om nationalitet. Att använda 
ordet ”kurder” var inte problematiskt i intervjusammanhanget; däremot framstod 
det ofta som en känslig fråga att beröra ordets innebörd och koppling till nat-
ionalitet82. Ett påtagligt exempel på detta ges i följande citat:  

ZB: Vilka nationaliteter representeras i partiet, eller vilken nationalitet är i ma-
joritet?  

KADEP: (Zelal noterar: respondenten svarar inte, blir tyst)…

ZB: Ni behöver inte använda ordet nationalitet, ni kan säga folk eller männi-
skor?  

KADEP: Vi kan säga att i majoritet finns den kurdiska nationaliteten.   

Att termen nationalitet fyller en viktig roll i den politiska kontexten blir tydligt 
i citatet ovan (jfr Özkırımlı 2000). Det framgår av att respondenten är tveksam 
till att svara. Termen nationalitet skiljer sig, i detta politiska sammanhang, från 
termer som folk, folkslag eller människor, vilka är möjliga att använda i större 
utsträckning. Även om dessa ord kan uppfattas som mindre riskfyllda att an-
vända än begrepp som ”kurder” eller ”kurderna”, blir situationen en annan om
de kopplas samman med kurdena, såsom i uttrycket ”det kurdiska folket” (De-
manu 2005). Ett illustrerande exempel på riskerna med detta gavs av chefre-
daktören för tidskriften Demanu:  

Sedan [tidskriftens] grundande har vi ombildats ett antal gånger främst beror det 
på att vi har skrivit om Kurdistan, det kurdiska folket och om dess grundrättig-
heter. Detta har gett oss problem som har gjort att vi har varit tvungna att lägga 
ned tidskriften för att sedan starta om på nytt. (Demanu 2005) 

                                                          
82 ”Ulus” är det turkiska ord som använts.
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Hos flertalet av de intervjuade är det tydligt att det offentliga bruket av termen 
nationalitet är ett ställningstagande som kan medföra negativa konsekvenser, 
vilket delvis har framgått i citaten ovan. O’Shea (2004) skriver att deltagande i 
en diskurs om kurder eller Kurdistan kan medföra risker och att många av den 
anledningen väljer att avstå från att använda ord av det slaget. Att begreppet 
nationalitet från statens sida uppfattas som hotfullt medför till exempel att 
KADEP:s representant inte gärna använder sig av det, även om han inte fram-
för några invändningar mot det. I den mån den kurdiska majoriteten framställs 
som en nation görs detta underförstått. Frånvaron av en invändning mot nat-
ionsbegreppet kan här tolkas som ett ”passivt” erkännande av dess giltighet. På 
frågan om vilka nationaliteter som representeras i partiet gav DTP:s lokale 
partiordförande följande svar:   

Kurderna är i majoritet i vårt parti. Vi har dock inte i vår stadga något som bin-
der oss till en nationalitet eller gör att någon utesluts. Eftersom kurdfrågan är en 
central fråga i vårt parti är kurderna i majoritet. (DTP 2008) 

Liksom av det förra citatet framgår det även av detta att det är viktigt för ordfö-
randen att framhålla att partiet inte är bundet till endast en etnicitet, trots att en 
etnicitet dominerar partiet, och att en etnicitets primära politiska intresse är 
centralt för partiet. I DTP:s och HAK-PAR:s utsagor framhålls att partierna är 
öppna för alla, oavsett nationalitet. Angående frågor om partistadga och med-
lemskap betonar man att man är öppen för alla även om kurderna är i majoritet.  

Partierna avstår från att utmana lagen i skrivna dokument medan man i
muntlig kommunikation formulerar krav på autonomi (jfr Watts 2010:143). 
Detta kan kopplas till frågan om vilka möjlighetsstrukturer som finns. Enligt 
Mills (2003:40) kommer tecken på maktasymetrier till uttryck i närvaro av den 
som har makten. I regionen finns statsmaktens representanter, till exempel 
poliser och myndighetspersoner, närvarande för att se till att lagarna efterlevs 
och att brott mot dem får konsekvenser för den skyldige. Att framföra kontro-
versiella krav skriftligen innebär då ett större risktagande. I partistadgarna, 
vilka enligt partilagen och konstitutionen kan förväntas bli underkastade 
granskning, väljer respondenterna ett återhållsamt språk och försiktiga definit-
ioner. Då det framstår som riskfyllt att bryta mot lagen kan det tänkas att re-
spondenterna intar underordning som subjektsposition. Det motsatta förekom-
mer också, exempelvis när representanten för Kürt-Der krävde att få tala kur-
diska i ett domstolsärende där åklagarna yrkade på att föreningen skulle läggas 
ned (Kürt-Der 2005 samt 2008). Ett annat exempel på förhållandet mellan 
lagstiftning och etnisk partiidentifikation ges nedan: 
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Det är inte så lätt för kurdiska partier […]. Vi kan ju inte i laglig mening säga att 
vi är ett kurdiskt parti, det strider mot lagarna. Men om, i princip, alla medlem-
mar i ett parti är kurder, om alla utom en medlem är kurd, så är det, vara sig 
man vill det eller inte, ett kurdiskt parti. (HAK-PAR 2008) 

Även om lagen inte medger att ett parti säger sig vara kurdiskt, går det ändå att 
skapa uppfattningen att partiet är det. Medlemmarnas etnicitet framhålls i citaten 
ovan som den primära grunden till partiernas identitet. Då man ser till det poli-
tiska agerande som beskrivs av respondenterna blir det dock tydligt att även 
partiernas ståndpunkter är av avgörande betydelse.

Det går ingen skarp skiljelinje mellan det officiella och det inofficiella. På lo-
kalt plan går det att i muntlig diskurs ta upp ämnen som på det nationella planet, 
eller i skrift, möter rättsliga hinder. Det hindrar inte aktörer från att göra mot-
stånd på det nationella planet. Ett exempel på detta är att föreningen KÜRT-DER 
lämnade in sina stadgar på kurdiska till den nationella myndighet som registrerar 
föreningar. Då man av en handläggare nekades att registrera stadgarna på kur-
diska lämnade man dem ändå i myndighetens brevinkast. Detta kan ses både som 
en diskursiv motståndshandling och som en praktisk motståndsaktion (2005). 

Det finns inom det givna politiska fältet ett antal olika diskurser som respon-
denterna kan, eller måste, förhålla sig till. Diskurserna kan också tänkas ha en 
hierarkisk relation. Alla vet vad som (inte) får sägas (Foucault 1993). I alla cita-
ten beskrivs partierna som kurdiska partier med hänvisning till att majoriteten av 
medlemmarna är kurder. En förklaring till detta är de lagar som förbjuder 
bildandet av partier på etnisk grund. Det uttalande som följer närmast skiljer sig 
från det mönstret:   

ZB: Hur skulle ni vilja benämna ert parti? Är det ett kurdiskt parti? 

Ja, eller ett politiskt parti som tar parti för Kurdistan, men vi är inte ett parti som 
politiskt driver frågan om att kurderna ska skiljas från Turkiet, utan är ett parti 
som tror på helheten och på att kurder och turkar kan leva tillsammans. Med 
villkoret att kurderna måste erkännas, liksom deras kultur och språk. Det är 
dessa villkor som måste säkras. (DTP 2008)  

I detta uttalande intas en mer utmanande position gentemot till den i termer av 
politisk makt överordnade kemalistiska diskursordningen. Att använda ordet 
”Kurdistan” (i sig kontroversiellt) och ta ställning för detta område kan tolkas 
som att man önskar en federation. Det skulle också kunna tolkas som att partiet 
bedriver sin verksamhet på etnisk grund, vilket är en riskabel ståndpunkt att 
inta. Partierna säger inte bara att deras medlemskår består av kurder utan fram-
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håller också att kurdernas situation är en central fråga. Liksom i HAK-PAR-
representantens uttalande från 2008 kan vi i citatet omedelbart ovan se att par-
tiet inte betonar det konfliktfyllda i relationen mellan etniciteterna utan snarare 
lägger tonvikten på politiskt samarbete. Även om vad som avses med kurder-
nas rättigheter inte uttrycks explicit förstås därmed implicit önskan om full-
ständiga språkrättigheter, politiska rättigheter samt ett offentligt erkännande 
som grundsyftet med partiernas verksamhet. Det finns dock en skillnad mellan 
partierna. HAK-PAR och KADEP, som inte är lika etablerade som DTP och 
till skillnad från detta parti saknar partimedlemmar valda till borgmästare,
betonar vikten av att verka för en federation: 

[HAK-PAR] Det är första gången i den Turkiska republikens historia, i kurder-
nas och Kurdistans historia som ett legalt parti kan förespråka federation. I 
HAK-PAR:s partiprogram finns norra Kurdistan med, ett federalt system före-
språkas och det insisterar vi på. (HAK-PAR 2008) 

[KADEP] Partiets krav är en federation, att människor ska kunna uttrycka sig 
som de vill, på sitt språk, i sin geografi och med makt över sig själva. Ett folk 
måste kunna göra detta. Anledningen till att vi förespråkar federation är detta. 
Kurderna finns här, de har sitt språk och sin historia och det är bestående. Det är 
vad vårt parti vill och det är också vad kurderna önskar. (KADEP 2008) 

I uttalandet ovan av KADEP:s representant är traditionella nationella element 
som nationens historia, territoriets betydelse och nationens varaktighet fram-
trädande. Kravet på federation, snarare än en självständig statsbildning, måste 
förstås mot bakgrund av de politiska möjlighetsstrukturer som partierna verkar 
inom. Att det är möjligt att framföra detta krav är samtidigt i sig ett tecken på 
att nya möjligheter uppstått.  

DTP:s lokale partiordförande berättar i intervjun att partiet har störst stöd 
och är som mest organiserat i sydöstra regionen, där kurderna utgör majoriteten 
av befolkningen. Att DTP erhöll 50 procent av rösterna i regionen är något som 
respondenten poängterar genom att hävda att partiet har stöd för sin politik av 
halva befolkningen (DTP 2008). Det som är intressant i sammanhanget och 
som framkommer ett par meningar senare är att respondenten skiljer mellan 
regionen och Turkiet:  

I Turkiet har vi uppskattningsvis sex procent av rösterna. Vi har, så att säga, sex 
procent av rösterna i Turkiet medan vi i regionen har stöd av 50 procent av väl-
jarna. (DTP 2008 december) 
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Vad gäller DTP:s möjligheter att förverkliga partiets syfte säger den lokale 
partiordföranden:  

Enligt min åsikt når vi vårt syfte. Vi är ett parti som har för avsikt att växa, or-
ganisera oss och få mandat i regionens kommuner. Självklart vill vi också vid 
sidan om detta även etablera oss i Turkiet. Vi skulle vilja öka, växa och organi-
sera oss i de västra delarna av Turkiet.  I regionen är vi organiserade på en till-
fredställande nivå. […]vi ser att stödet för partiet ökar. (DTP 2008)

  

Till skillnad från DTP:s respondent berättar HAK-PAR:s respondent om möjlig-
heterna att driva ett parti. Han berättar att det inte är enkelt att driva och finansi-
era ett parti, såsom man nu har gjort de sju senaste åren. Respondenten betonar 
att om partiet skulle ha fått partistöd skulle det haft möjlighet att etablera och 
organisera sig ”i alla län i Kurdistan” (HAK-PAR 2008). Vidare han förhopp-
ningsfullt att ”Vi är just nu organiserade i 12 till 13 län och har förhoppningen att 
vi snart kommer att finnas i alla Kurdistans län” (HAK-PAR 2008). Det går här 
att urskilja två olika strategier för att nämna samma geografiska plats. Medan 
respondenten för DTP säger att partiet även vill etablera sig i Turkiet, underför-
stått att regionen som partiet är förankrat i inte ingår i den regionen, gör HAK-
PAR:s respondent detta explicit genom att benämna regionen som Kurdistan. En 
orsak till de skilda lexikala valen kan förutom de två partiernas ideologiskt olika 
ståndpunkter även vara partiernas relation till den formella politiska strukturen.  

Respondenten för DTP förklarade även att huvudsyftet med partiets politiska 
verksamhet är att på politisk och demokratisk väg få en lösning på kurdfrågan. 
Därtill vill partiet också se över välfärdsfrågor och utvecklingsfrågor och på 
rättvisa grunder fördela inkomsterna för att utjämna de ekonomiska skillnader 
som finns mellan olika regioner. Syftet med DTP, hävdar respondenten, är även 
att utveckla de individuella och kollektiva fri- och rättigheterna, religions- och 
samvetsfrihet, åsiktsfrihet, samt att öka välståndet och utveckla demokratin (DTP 
2008). Partiets verksamhet omfattar flertalet politiska rättigheter som är fast-
ställda i FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättig-
heter.  

KADEP:s syfte är att verka för kurdernas framtid. Respondenten utvecklar 
detta genom att säga: ”I detta samhälle finns inte bara kurder, det finns även 
turkar och människor med andra etniska rötter, det är regionens folk som vi visar 
intresse för” (KADEP 2008). Därutöver vill partiet med demokratiska medel 
skydda kurdernas rättigheter och säkerställa deras framtid. Dessutom vill 
KADEP göra det möjligt för kurderna att uttrycka sig på sitt eget språk (KADEP 
2008). Vidare säger respondenten för KADEP att:  
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Partiets grundsyfte är: Turkiets problem, som sedan årtionden har funnits mellan 
kurder och turkar. Som började med förnekelsen av kurderna; grundsyftet är att 
häva denna och att göra det möjligt för kurderna att uttrycka sig och att ge en 
lösning på detta. Vi har grundats på grund av detta och det är vårt syfte. 
(KADEP 2008) 

Detta avsnitt har diskuterat hur de pro-kurdiska politiska partierna ser på frågan 
om partiernas etniska identietet. Interjuformuläret utgick från en fråga om 
nationstillhörighet, något som respondenterna undvek att uppge explicit. Parti-
erna identifierade sig som kurdiska partier, både med hänvisning till medlems-
kårens sammansättning och till den politik som bedrivs. Samtidigt betonas att 
målet för partierna inte är ett direkt eller fullständigt utträde ur Turkiet. Två av 
partierna (HAK-PAR och KADEP) för fram krav på en federation inom ramen 
för Turkiet. Det sätt på vilket partierna identifierar sig och de krav som ställs 
har i kapitlet relaterats till de aktuella möjlighetsstrukturerna. Närmast följer 
avsnitt 8.1.2 ”Vi bedriver kurdisk politik”.  Här beskrivs möjlighetsstrukturer-
na inom vilka de pro-kurdiska aktörerna agerar. 
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8.1.2 ”Vi bedriver kurdisk politik”83

I detta avsnitt kommer innebörden av förändrade möjlighetsstrukturer för olika 
organisationer att diskuteras. De organisationer som behandlas är fackföreningar 
och politiska partier. De fackföreningar som intervjuats är Eğitim-Sen och Yol-
IŞ. Fackföreningen Eğitim-Sen (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası – Fackför-
eningen för Arbetare på Utbildnings- och Vetenskapsområdet) har funnits sedan 
1995 och har till syfte att förbättra den ekonomiska, sociala och politiska situat-
ionen för sina medlemmar. Föreningen har 5200 medlemmar i Diyarbakırrreg-
ionen, vilka framförallt är lärare. Med totalt cirka 200 000 medlemmar är den en 
av Turkiets största. Yol-IŞ, som bildades 1963, är en fackförening för väg- och 
industriarbetare. 

På frågan om vad som är syftet med Eğitim-Sen och vad den vill uppnå med 
sin verksamhet gavs följande svar år 2005: 

Eftersom vi är ett fackförbund inom utbildningsväsendet så kämpar vi för att alla 
ska kunna få modersmålsundervisning. För oss är detta en mänsklig rättighet och 
det värderar vi högt. För de språk som talas här måste fritt kunna användas och det 
måste också vara möjligt att ge ut medier på de språk som finns. Vi är den enda 
fackföreningen i Turkiet som öppet talar för undervisning på elevernas moders-
mål. (Eğitim-Sen 2005) 

Här tas explicit ställning för undervisning på modersmålet, vilket kan förstås 
som en motståndsstrategi. Att man säger att förespråkar bruket av modersmålet 
öppet indikerar att man också kan göra det i det fördolda, och en möjlig tolkning 
av det som sägs är att handlingsutrymmet i sådana lägen är mindre. Responden-
ten placerar också sitt yttrande i en rättighetsdiskurs, varigenom motståndet inte 
längre gäller blott en stat och en etnisk grupp utan lyfts till en annan nivå, den 
internationella rätten. När vi följer upp denna motståndsstrategi tre år senare, år 
2008, är de politiska förutsättningarna som gav fackföreningen möjlighet att 
förespråka modersmålsundervisning förändrade, Eğitim-Sens fackföreningsre-
presentant berättar istället:  

Vi hade tidigare en punkt i Eğitim-Sens stadga där vi förespråkade modersmåls-
undervisning. Denna punkt har vi tvingats ta bort eftersom fackföreningen stod in-
för nedläggning på grund av den punkten i stadgan. Vi tvingades att ändra i stad-
gan. Under andra halvan av 2005 kom domstolsbeslutet. Och vi tvingades att ge-
nomföra detta, annars skulle fackföreningen läggas ned. […] Sedan fackförening-

                                                          
83 Partiordförande DTP 2008. 
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ens bildande har modersmålsundervisning kunnat stå med i fackföreningens stad-
gar. Dock inte efter år 2005. Fackföreningen hade vid denna tidpunkt börjat växa 
och vi betonade den frågan. Det medförde att vi började få civilt stöd, och när 
denna punkt i stadgan började uppmärksammas av befolkningen, var det även 
andra som uppmärksammade den och vi var tvungna att eliminera denna punkt ur 
stadgan. Om vi inte hade höjt våra röster hade punkten kunnat vara kvar. Vi är fler 
än 100 000 och det skrämmer dem. I KESK:s84 stadgar står fortfarande moders-
målsundervisning kvar, men det skrämmer dem inte. Eğitim-Sen är starkt!
(Eğitim-Sen 2008) 

I representantens utsaga kan vi urskilja ett ”dem” som fackföreningen skrämmer. 
Detta ”dem” är dock inte definierat utan förstås först om det sätts in i en bredare 
kontext. Med ”dem” avses staten. Man definierar sitt krav på modersmålsunder-
visning som ”öppet” i kontrast till KESK:s krav som endast återfinns i stadgarna. 
Eğitim-Sens motståndsstrategi, utöver att den är offentlig, är i detta fall att mobi-
lisera befolkningen kring kravet på modersmålsundervisning. Här blir skillnaden 
mellan Eğitim-Sens och KESK:s krav tydlig. Medan Eğitim-Sens krav tar for-
men av motstånd som i sin tur ger upphov till motåtgärder från statens sida, ut-
trycks KESK:s endast på ett formellt sätt, vilket inte leder till repressalier.85  

År 2005 var Eğitim-Sens ordförandes inställning att det fortfarande krävs om-
fattade lagändringar för att det skulle vara möjligt för kurder att uttrycka sig fritt 
i politiska frågor. Visserligen påpekade representanten att det var skillnad mot 
hur det var förr, då det till exempel var strängt förbjudet att tala kurdiska. Däre-
mot anmärkte respondenten att trots de reformer som införts för att harmonisera 
den nationella lagstiftningen med EU:s krav så medförde pro-kurdisk politisk 
mobilisering fortfarande risker. Enligt respondenten är det som har skett efter de 
reformer som genomförts att riskerna har förflyttats. Det har inneburit att repre-
sentanter numera riskerar att åtalas i efterhand istället för med detsamma, vilket 
tidigare var vanligt (Eğitim-Sen 2005).  De paragrafer som enligt företrädaren 
                                                          
84 KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfedarasyonu – Offentiganställdas Konfederat-
ion) är en av de fyra största fackföreningarna i Turkiet. KESK är medlem i International 
Trade Union Confederation och European Trade Union Confederation. Eğitim-Sen är 
medlem i KESK  
85 Ett annat exempel som illustrerar detta är att under intervjun med representanten från 
Eğitim-Sen år 2008 avbryts samtalet av att det knackar på dörren, vid dörrposten står en 
kollega som säger: polisen är här. Representanten ber om att för en kort stund avbryta 
intervjun. När han kommer tillbaka visar det sig att polisen anlänt för att meddela att 
representanten befinner sig under utredning. Orsaken var ett uttalande som respondenten 
gjort vid ett fredsmöte. Respondentens aktion var politisk, ett offentligt framträdande, och 
enligt vad han hävdade hade han i sitt tal förespråkat fredliga samarbeten. Dock uppfattas 
denna form av politiskt deltagande av den turkiska staten som en kriminell handling, även 
om motiven var politiska.  
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innebar hinder för att bedriva verksamheten var år 2005 artikel 36 och 42 i kon-
stitutionen. I artikel 42 finns bestämmelsen att inte andra språk än turkiska får 
undervisas i som modersmål. Denna paragraf i artikeln ville Eğitim-Sen år 2005 
förändra. Respondenten poängterade att turkiska skulle kunna fortsätta vara det 
offentliga språket, men att det skulle vara möjligt att få modersmålsundervisning 
(Eğitim-Sen 2005). Ett av de exempel som bäst kan illustrera tillvaron för de 
kurdiska skolbarnen är följande: 

I skolorna är det totalförbjudet att tala kurdiska, lärarna får inte ens tala kurdiska 
med elever som inte kan turkiska särskilt bra. Om vi lärare ändå skulle göra det 
kan det leda till åtal. Ett exempel på detta är när en elev för cirka två månader se-
dan ifrågasattes för att han sjungit på en kurdisk sång. För detta fick han ett disci-
plinstraff. Att lärare som kan tala kurdiska inte gör det med elever skapar i sig en 
problematik för eleverna, eftersom de kan börja tänka i banor som att det skulle 
vara fult att tala sitt modersmål. Ett annat problem är att vissa barn aldrig riktigt 
lär sig turkiska fullt ut och inte heller kurdiska. (Eğitim-Sen 2005) 

En annan dimension av marginalisering, som samtidigt visar att språkförbudet 
kvarstår, gav företrädaren för fackföreningen Eğitim-Sen uttryck för 2008:  

Vi är lärare och när föräldrar, som inte kan tala turkiska, kommer till skolan eller 
föräldramöten, kan vi inte med enkelhet svara dem på kurdiska eller prata på kur-
diska med dem. När de kommer, kommer de generade och skamsna. För att de 
inte kan tala på sitt eget språk! (Eğitim-Sen 2008) 

Eğitim-Sens ordförande betonade också skillnader i kurders politiska tillvaro. 
Han berättade att det mesta som rörde kurder tidigare var förbjudet i Diyarbakır-
regionen. Som exempel på förbjudna handlingar nämnde han att fackföreningen 
inte fick tillstånd att fira kurdiska högtider med sina medlemmar. Inte heller 
erkändes kurdernas existens överhuvudtaget. Inga kurdiska namn var tillåtna och 
ortnamn ändrades. Idag anser han att situationen är annorlunda eftersom kurder 
kan uttrycka sig mer fritt, men dock inte utan hinder (Eğitim-Sen 2005). Trots 
den förbättrade situationen har det ändå väckts flera åtal mot fackföreningen. Ett 
av åtalen har väckts med anledning av att fackföreningen har gått emot guvernö-
rens beslut om att de inte fick delta i firandet av Newroz. Skälet till att förening-
en valde att bortse från beslutet är att Newroz är en kurdisk nationell högtid 
(Eğitim-Sen 2005). Återigen bekräftas att när de pro-kurdiska aktörerna handlar 
offentligt uppfattas deras agerande från statens sida ofta som brottsligt, vilket gör 
att de riskerar åtal. Ordföranden säger vidare: 
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Det väcks åtal mot oss när vi i pressen uttalar oss om kurder eller om fred, men så 
länge vi inte uttalar oss om dessa ämnen kan vi uttrycka oss relativt fritt i medier-
na. (Eğitim-Sen 2005)

Respondentens erfarenhet är att de ämnena är extra känsliga att ta upp i offent-
liga och officiella sammanhang. Vi kan således tolka offentliga handlingar som 
motståndsstrategier. Det framgår här, liksom i avsnittet 8.1.1 ”Vi vill bara bli 
erkända”, tydligt att frågan om etnicitet är laddad. Ordföranden för fackföre-
ningen Yol-IŞ Sendikası framhåller under intervjun att det måste till förändring-
ar: 

Självklart måste även fackföreningarna förändras om Turkiet ska kunna förändras. 
Man måste ta hänsyn till lokala önskemål och initiativ. Det bör komma först. (Fö-
reträdare, Yol-IŞ Sendikası 2005) 

Med ”lokala” avses här pro-kurdiska aktiviteter, som inte är möjliga i centrali-
serade fackföreningsorganisationer i Turkiet. Att fackföreningar är centralstyrda 
efter militärkuppen den 12 september 1980 säger de lokala representanterna ofta 
vara ett problem. Enligt respondenten för Yol-IŞ Sendikası borde fackföreningar 
beviljas självständighet och ha möjlighet att arbeta utifrån regionala problem och 
önskemål. Samme respondent säger: ”Istället ser det just nu ut som om alla lan-
dets fackföreningar har samma mål och samma vilja” (Företrädare, Yol-IŞ
Sendikası 2005).  

De politiska möjlighetsstrukturerna för de lokala fackföreningarna har föränd-
rats. Det leder till att nya strategier initieras av de pro-kurdiska aktörerna. Exem-
pelvis kan beträffande de språkbegränsningar som tidigare gällde sägas att det 
sedan 2005 är möjligt att skriva banderoller på kurdiska vid stora tillställningar. 
Då kan det till exempel på banderoller stå ”Biji Gulan” (Länge leve första maj) 
eller ”Biji Azad” (Länge leve freden). En annan indikation på att de politiska 
förutsättningarna är annorlunda är att militären inte längre är närvarande när 
fackföreningar tågar på första maj (Företrädare, Yol-IŞ Sendikası 2005). Vi kan 
här urskilja två sätt på vilka möjlighetsstrukturerna har förändrats. Dels gör sta-
ten motstånd mot kurdiskan mer indirekt, dels är den starkt kontrollerande mili-
tären inte längre närvarande i sammanhang som tidigare. I avsnitt 8.3.3. ”Det 
finns inga statstjänstemän i Turkiet, istället finns statens män” kommer detta att 
framgå ännu tydligare och illustreras med hur man istället för att förbjuda en 
kurdisk språkskola genomför en kontroll av dess lokaler.  

Respondenternas utsagor i detta avsnitt kan uppfattas som motsägelsefulla, ef-
tersom de två olika fackföreningarnas möjligheter skiljer sig åt (jfr ovan). Det 
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råder nämligen skillnad mellan de åtgärder som staten vidtar, såsom också påpe-
kats ovan. När fackföreningen Eğitim-Sen öppet talar om språkrättigheter leder 
det till åtal och begränsningar, medan fackföreningen Yol-IŞ Sendikası kan ha 
banderoller på kurdiska utan att det förorsakar större repressalier. Detta kan bäst 
förklaras med att att Eğitim-Sen till skillnad från Yol-IŞ stödjer sig på internat-
ionella avtal, vilket utmanar den etablerade modellen för fackföreningar i Tur-
kiet.  

Frågan om vilket slags verksamhet som bedrivs inom partiet DTP besvarades 
på följande sätt:

Som politiskt parti har vi placerat kurdfrågan och dess lösning som kärnfråga för 
vårt parti. I linje med detta anordnar vi möten, demonstrationer, utställningar, 
pressuttalanden, torgmöten och bedriver försvarsverksamhet [stöd till åtalade i
domstolsväsendet]. Naturligtvis organiserar vi oss i länen, småstäderna, byarna 
och i kvarteren, där har vi organisationer eller kommissioner. Dessa är partiets or-
ganiska förbindelser, de fungerar som förlängda enheter. Så bedriver vi vår verk-
samhet. (DTP 2008) 

De ovannämnda strategierna är typiska för de strategier som etnopolitiska grup-
per, som ingår i en proteströrelse, använder sig av vid mobilisering. Däremot 
finns en annan dimension av organiseringen och det är klassisk partipolitisk 
organisering. En annan fråga som ställdes till DTP var vad partiet skulle vilja 
uppnå med sin verksamhet:  

Vårt främsta syfte är definitivt att ägna vårt arbete åt vår stad och dess invånare. 
Lokala regeringar, på global nivå, förstås som en demokratiseringsprocess, och 
kan betraktas som en demokratiskola. I ett annat perspektiv är lokala regeringar 
lokalt baserade. Ett av våra viktigaste uppdrag är att arbeta för allmänhetens bästa. 
I denna fråga måste förbättringar ske. Detta gäller kravet på språket, kulturen och 
behovet som allmänheten har, vi vill att de lokala språken ska talas; vi vill ge det 
ett försök, och vi vill ge vårt stöd till denna utveckling. Till den grad som det är 
möjligt, vill vi arbeta för detta. Och tills idag har vi genomfört aktiviteter av detta 
slag. Ett exempel på detta är den åttonde kultur- och konstfestival som vi anord-
nar. I festivalen är föreställningarna på kurdiska och alla de stora språken som ta-
las i mellanöstern. […] När det gäller kommunens villkor kan jag säga att vi har 
lyckats förverkliga saker i verksamheten under de senaste 8 åren som har varit 
omöjliga sedan republikens bildande. Utvecklingen har skett i en hastigare takt de 
senaste fyra åren. Vårt folk, vår befolkning, har haft möjlighet att erfara detta och 
situationen har förbättrats för våra medborgare. (Borgmästare 2008 Büyükşehir)
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Vi ser i citatet ovan att borgmästarens syfte är att rikta uppmärksamheten mot 
den kurdiska gruppens intressen. Detta är viktigt dels för att partiet snabbt måste 
få gehör hos väljarna för att inte tappa röster, dels för att det måste positionera 
sig genom att betona att engagemanget för det lokala folket. Vi ser i yttrandet att 
det handlar om en aktiv subjektspositionering; aktörerna handlar alltså efter 
folkets vilja. Båda de nyss nämnda faktorerna kan understrykas med hjälp av ett 
annat citat:  

Som du redan vet är kommuner på organisationsnivå de som kommer närmast 
folket; följaktligen behövde vi identifiera vad folket förväntade sig och vad de be-
hövde. Vårt syfte var att förverkliga dessa förväntningar. […] Självklart är syftet 
med vårt parti [DTP] att Turkiet ska bli ett mer demokratiskt land, och att arbeta 
för en fredlig och demokratisk lösning på den kurdiska frågan. Vi vill att olika 
människor ska ha möjlighet att leva i frihet på samma plats. Av denna anledning 
är vårt parti massornas parti. (F.d. borgmästaren i Sur Belediyesi) 

Samma representant svarade på följade sätt på frågan om hur kommunen skulle 
kunna kategoriseras: ”Vi kan säga så här: vi värderar vår kommun som rättighet-
ernas trädgård. Rättigheternas och förhoppningarnas trädgård” (f.d. borgmästaren 
i Sur Belediyesi 2008). Den diskurs som tillämpas i detta uttalande är, som i det 
tidigare fallet, att respondenten väljer att använda sig av en rättighetsdiskurs för 
att visa på det demokratiska i kommunens arbete. Metaforen trädgård ger associ-
ationen att det rör sig om ett långsiktigt, av kärlek präglat arbete. Det svar, som 
borgmästaren i Yenişehir Belediyesi gav på frågan om verksamheten där, hör 
hemma i samma diskurs: 

Det är en kommun som vill undersöka sina demokratiska rättigheter. En kommun 
som visar respekt och vördnad för den kurdiska identiteten. I kampen för vårt 
folk, i både mänskliga och i kommunala angelägenheter, arbetar vi för att lära 
känna vårt folk. (Borgmästaren i Yenişehir Belediyesi 2008)  

Borgmästarna berättar om kommunernas verksamhet:  

Utöver från kommuners traditionella uppgifter var det ytterligare ett antal tjänster 
som vi erbjöd folket. Detta både för att vi hade en annorlunda syn på politik, men 
också på grund av den attityd som staten har mot regionala styren, vilket innebär 
att de krav och önskemål som folket har inte tas hänsyn till. I kommunens arbete 
har vi tagit hänsyn till att staden är en historisk plats, vi har försökt arbeta för att 
bevara staden som en mångkulturell plats. Som ett exempel på detta tryckte vi upp 
broschyrer som presenterade Diyarbakır på sex olika språk. […]För våra barns 
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skull gjorde vi roliga böcker på kurdiska och turkiska. Vi gav var tredje månad ut 
en periodisk tidskrift för barn som distribuerades gratis. Vi producerade en serie 
med tolv böcker som kallades Sere Şeve Ҫirokek (en saga per kväll) som föräldrar 
kunde läsa för sina barn. Denna serie gavs ut på kurdiska, syrianska och arme-
niska.  Förutom detta finns programmet som du har hört talas om, Linux. Vi över-
satte det till kurdiska. För att förbättra hygienmedvetenheten tryckte vi broschyrer 
på turkiska och kurdiska och även på dialekterna zazaki och kurmanji. För att öka 
medvetenheten om organdonationer utförde vi arbeten på kurdiska och turkiska. 
Eftersom kommunen är den organisation som kommer närmast människorna, så 
skrev vi om kommunens verksamhet på kurdiska, turkiska och engelska. För att 
öka våra anställdas möjligheter att förse folket med god service har det getts lekt-
ioner i kurdiska och engelska.[ …] När vi har gjort undersökningar har det visat 
sig att 60 till 70 procent av invånarna har varit nöjda med vår flerspråkiga verk-
samhet. (F.d. borgmästaren i Sur Belediyesi) 

I borgmästarens berättelse om kommunens arbete ser vi aspekter som är typiska 
komponenter i ett nationsbyggnadsprojekt. Det handlar om att lyfta fram det 
egna språket och bygga en gemensam historia och litteratur. Samtidigt som man 
på detta sätt använder sig av nya möjlighetsstrukturer möter man motstånd:  

Vi har en kurdisk version av Ubuntu, Linux, installerad på två datorer. Tyvärr be-
slöt sig myndigheterna för att vi skulle utredas för detta […]. För att vi har install-
lerat mjukvaruprogram på kurdiska på kommunens datorer. […]. [Kommunen] 
var ett bra och viktigt verktyg för att förverkliga våra mål. Eftersom vi tänkte så, 
uppfattades också vi som ett hot. (F.d. borgmästaren i Sur Belediyesi) 

Också nästkommande citat visar hur den pro-kurdiska politiken motarbetas: 

Självklart är Diyarbakır en stad med ekonomiska problem. Eftersom kommunen 
arbetar utifrån den kurdiska oppositionen så straffas vi ständigt från staten, från 
Ankara. Vid upprepade tillfällen hindras verksamheten, våra ansökningar mäts 
med andra mått, vi förhindras alltid. […] Verksamheten bedrivs med landsmän 
genom att vi gemensamt bedriver ortsförsamlingar, områdesförsamlingar, kvar-
tersförsamlingar, kvartershem, kvinno- och ungdomsgrupper. (Borgmästaren i 
Yenişehir Belediyesi 2008) 

Följande visar hur öppenheten kring användningen av det kurdiska språket har 
ökat. Den intervjuade borgmästaren beskriver att språket används i flera offent-
liga verksamheter och i offentlig information. 
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I vårt arbete ger vi, i den mån det är möjligt, ett positivt stöd till kurdiskan, vi 
uppmärksammar vilket språk vi talar i vårt arbete och vilket språk all information
är på. Dialogen med landsmännen sker nästan helt på kurdiska. Möten hålls på 
kurdiska. I studiestödshemmen, i kvartershemmen, ”kvinno- och barnhemmen” 
talas kurdiska. På årets viktigaste dagar så dekorerar vi staden med affischer. 
Dessa är med största säkerhet på kurmanji och zazaki. Till exempel så viger vi 
människor på kurdiska om de vill det eller om de inte talar turkiska. Om de säger 
att de inte kan turkiska så viger vi dem på kurdiska. Detta har så sakteligen börjat 
bli en kultur i staden. Tidigare var man betänksam, rädd och återhållsam. Att an-
vända kurdiska kunde tidigare leda till förtryck. Detta är nu brutet och sakta, sakta 
kan landsmän framföra sina krav. Även om det inte är på den nivån som vi önskar 
så har det när det gäller frågor rörande kurdiskan, den kurdiska kulturen och den 
kurdiska identiteten tagits viktiga steg. (Borgmästaren i Yenişehir Belediyesi 
2008) 

Detta avsnitt har visat hur nya möjlighetsstrukturer gjort det möjligt för pro-
kurdiska aktörer att i större utsträckning verka i offentligheten. Restriktionerna 
gällande bruket av det kurdiska språket har i viss utsträckning hävts, även om 
kurdiskan fortfarande inte accepteras på alla områden. I synnerhet frågan om i 
vilken mån kurderna utgör en nation är fortsatt mycket känslig att beröra. Statens 
motstånd mot den kurdiska identiteten har inte heller försvunnit utan tar sig istäl-
let delvis nya uttryck. 
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8.1.3 ”Även detta parti står inför att läggas ned”86

Detta avsnitt kommer att ta upp frågor som rör relationen mellan den turkiska 
staten och kurderna. Det handlar om vilka frågor som är känsliga att ta upp och 
hur vissa ord och uttryck i sig är så laddade att pro-kurdiska aktörer riskerar åtal
då de använder dem. Liknande frågor har tagits upp i tidigare avsnitt, och kom-
mer även fortsättningsvis att vara ett genomgående tema i analysavsnitten. Fokus 
i detta avsnitt ligger dock mer specifikt på hur respondenterna beskriver statens 
sätt att förhålla sig till pro-kurdisk aktivism.  

DEHAP:s möjligheter beskrevs 2005 av den lokala partiordföranden som 
mycket begränsade. Han beskrev också hur partiverksamheten ständigt ifrågasat-
tes oavsett om partiet handlade inom lagens ramar eller inte. Som ett exempel 
nämnde han Newrozfirandet87 den 21 mars 2005, då partiet hade ansökt om att få 
delta i firandet. Partiordföranden berättade att en ansökan är nödvändig enligt 
lagen. Trots att ansökan beviljades blev partiet åtalat på tre punkter för sitt delta-
gande. Den första gällde en banderoll med budskapet ”Newroz piroz be” (god 
Newroz på kurdiska), den andra var att partiet hade skrivit en slogan på kurdiska 
och den tredje att det använt sig av en icke-existerande bokstav i det turkiska 
alfabetet (DEHAP I 2005). Vad gäller att skriva på kurdiska säger borgmästaren 
för Büyükşehir Belediyesi 2008:  

Igen, under de fyra till fem år som jag har tjänat denna plats så har [av] alla åtal 
och utredningar gällande mig, närmare 70 procent av dem, varit relaterade till an-
vändandet av det kurdiska språket och den kurdiska kulturen. Som ett exempel, 
eftersom vi tryckte gratulationskort på kurdiska, turkiska och engelska blev vi åta-
lade. Vi tryckte kort där det stod: Happy New Year, Ser Sala We Piroz Be [kur-
diska] och Yeni Yiliniz Kutlu Olsun [turkiska]. Eftersom vi skrev Ser Sala We Pi-
roz Be kom vi att bli måltavla för åtal. Anledningen till att vi blir åtalade är att vi 
förmodas ha brutit mot en lag från 1928 som rör användandet av turkiska bokstä-
ver. De beskyller oss också för att ha missbrukat offentliga och kommunala me-
del. Deras synsätt är att att använda kurdiska i sig är slöseri med offentliga medel. 
Dessutom är detta, om du frågar mig, i relation till det kurdiska språket och kul-
turen, ett förödmjukande sätt att blanda sig i. På grund av detta är det kurdiska 
språket, kulturen och identiteten ännu inte erkända. Vidare, om du betraktar detta 
på identitetsnivå, i vissa offentliga sammanhang, till exempel i parlamentet eller i 
domstol eller i val när premiärministern och ministrar, och medlemmar i national-
församlingen gör offentliga framträdanden och säger kurder, turkar, lazer, tjerkes-
ser och araber, så kommer de att nämna 29 [etniska grupper] och säga att vi alla är 

                                                          
86 DTP 2008. 
87 Nyårshögtid som infaller vid vårdagjämningen och som firas av bland andra kurder och 
perser. 
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bröder och systrar; när det kommer till lagarna är vi alla turkar och söner till tur-
kar. Inga andra etniska grupper existerar. Om vi tittar på konstitutionen och vad 
som är möjligt inom den ramen så är turkiskhet ett centralt begrepp; etniska grup-
per kan utrycka sin egen identitet, men bara inom gränsen för turkiskhet. Med 
andra ord, i landets lagar, officiellt sett, är kurdiskhet, kurdisk identitet och det 
kurdiska språket ännu inte erkända. Faktiskt har vi många problem just nu och en 
viktig källa till dessa problem är de principer enligt vilka landet styrs. (Borgmäs-
taren i Büyükşehir Belediyesi 2008)        

Av uttalandet framgår att enligt borgmästaren är de främsta hindren för den pro-
kurdiska mobiliseringen lagarna och konstitutionen. Man kan notera att respon-
denten i detta fall gör skillnad mellan lagarna och vad som är en mer allmän 
hållning mot kurderna. Den hållning som respondenterna gav uttryck för var att 
kurder och turkar är som ”nageln på fingret” (Söz-tv 2005), alltså oskiljbara. En 
annan respondent sa: ”Det var inte något problem när republiken bildades; ut-
tryck som ’vi har tillsammans byggt den och tillsammans kommer vi att bo här’ 
myntades” (Läkarsamfundet 2005).

År 2005 berättade DEHAP:s partirepresentant i intervjun att partiet ständigt 
förtrycktes och att det fanns paragrafer i lagarna som alltid kunde användas till 
dess nackdel. Respondenten berättade att DEHAP under 2003 och 2004 hade 
varit utsatt för övervakning vid över 1000 tillfällen på orter där partiet var orga-
niserat. Över 100 åtal hade väckts mot partimedlemmar, både mot styrelseleda-
möter och andra; 50 av dem hade blivit gripna. Den främsta orsaken till åtalen 
hade enligt respondenten varit att medlemmar uttalat sig i pressen (DEHAP II
2005). Att uttala sig i pressen kan användas som en del i en aktörs motståndssta-
tegi av flera skäl. Ett av dessa beskrivs av respondenten i följande citat: ”Vi kan 
säga så här, som ett exempel, ett av våra viktigaste kommunikationsverktyg är 
media och folket” (f.d. borgmästaren i Sur Belediyesi). Att använda sig av 
massmedier är en metod för att öka folks uppmärksamhet på en fråga, då det 
möjliggör att en händelse reproduceras. Myndigheterna å sin sida reagerar direkt 
på den formen av kommunikation. Att uttala sig i media kan generellt beskrivas 
som en konfrontativ motståndsstrategi när den används av de pro-kurdiska aktö-
rerna. Såsom kommer att framgå görs uttalanden i media med vetskap om att de 
kan leda till åtal. Icke desto mindre väljer pro-kurdiska aktörer denna kanal för 
att väcka uppmärksamhet på diskriminering och andra missförhållanden.  

Konkreta exempel på hur lagarna begränsar pro-kurdisk mobilisering togs upp 
av HAK-PAR:s partirepresentant 2005. Orsaken till att partier som vill kandidera 
till parlamentsvalet först måste organisera sig i 50 av landets 81 län och att parti-
erna måste ha en lokal organisation i 40 kommuner var enligt honom att staten 
vill hindra minoriteter från att nå politisk framgång. Ytterligare ett sådant hinder 
var tio-procentsspärren för representation i parlamentet (HAK-PAR I 2005 jfr 
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Yildiz 2005). Exempel på andra lagar som inskränker partiverksamheten är parti-
lagen som nämndes av DTP:s lokale ordförande 2008.  I lagen sägs att politiska 
partier till exempel inte får använda andra språk än turkiska när de bedriver poli-
tik. Respondenten berättade även om följderna om den lagen skulle trotsas: ”Vi 
bedriver kurdisk politik, men det kan vi inte göra på kurdiska, i sådana fall skulle 
vi bryta mot lagen. Om det skulle ske finns det skäl för att stänga ned partiet, 
eller väcka åtal” (DTP 2008). Förutom begränsningar i språkbruket nämnde även 
denna respondent tio-procentspärren för att erhålla representation i parlamentet. 
Såsom nämnts i inledningskapitlet finns en möjlighet för oberoende kandidater 
att bli invalda med stöd av 110 000 röster i en enskild valkrets. Den fördelnings-
problematik som detta, i kombination med tioprocentsspärren, leder till återges i 
följande citat: 

Vi har inte stöd av tio procent av befolkningen i Turkiet, däremot har vi 50 pro-
cent av rösterna i regionen. Trots det har vi inte några parlamentsledamöter med 
vår egen partiidentitet. Därför tvingades vi att ställa upp med oberoende kandida-
ter. I Diyarbakır fick vi in fyra oberoende kandidater och AKP har sex stycken 
parlamentsledamöter. Om det inte hade funnits någon procentspärr hade vi kunna 
ställa upp som ett parti, då skulle vi ha haft 8 ledamöter och AKP 2 ledamöter. På 
grund av spärren har vi endast kunnat erhålla fyra av dessa platser […]. (DTP 
2008) 

Vad gäller åtal för brott mot lagarna berättar respondenten för DTP att han sedan 
drygt nio månader är lokal partiordförande och att han sedan dess har blivit åta-
lad 13 gånger och varit föremål för utredningar cirka 100 gånger. Dessutom 
berättar han att ”alla som sitter i ledningen har förhörts eller åtalats” (DTP 2008). 
Som förklaring till varför han blivit åtalad ges följande exemepel:

Ett exempel är, när en gerillabegravning i Diyarbakır hölls, med anledning av ett 
tal som jag höll där när den döde skulle jordfästas, är jag åtalad med motiveringen 
att jag propagerade för PKK. Detta för att jag i en mening i talet sa gerilla, och 
”nu räcker det” (Edi bese) dessa ord är terroriststämplade och förbjudna att an-
vända. Av den anledningen anses jag ha propagerat för en terroristorganisation. 
Jag kan ge ett annat exempel. Vårt parti står nu inför ett åtal som kan göra att par-
tiet tvingas till nedläggning. Detta för att jag i ett möte med media sa: bevisligen 
kommer de som röstat på DTP, om partiet tvingas att stänga, att med hjälp av 
andra medel uttrycka sig och att dessa medel förmodligen inte kommer att vara 
demokratiska eller rättsliga, utan med stor sannolikhet kommer att vara odemo-
kratiska och olagliga medel. Jag sade detta för att den demokratiska kanalen inte 
skulle blockeras. För om dessa stängs kommer andra medel att bli nödvändiga; av 
den anledningen är jag åtalad. Skälet till att jag åtalas är att PKK bedriver väpnad 
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kamp och om DTP läggs ned så kommer den väpnade kampen att uppfattas som 
legitim. Med detta anses jag göra terroristpropaganda. Om Öçalan nämns i ett tal 
så blir jag åtalad för att ha försvarat Öçalan. Om gerillan har nämnts så har jag 
gjort propaganda för en terroristorganisation (DTP 2008).  

Jag frågar respondenten om han blev åtalad för att ha sagt Edi bese (Nu räcker 
det) vilket är kurdiska och att han då bryter mot partilagen eftersom inga andra 
språk än turkiska får användas av partier i deras verksamhet, eller om det är för 
att begreppet Edi bese associeras med PKK. Partiordföranden berättar att anled-
ningen till åtalet är att: ”Det är inte förbrytelsen mot partilagen som jag blir åta-
lad för; utgångspunkten i åtalet är paragrafen mot terror. Med motiveringen att 
jag bedriver terroristpropaganda” (DTP 2008). Respondentens utsaga visar på att 
lagarna är tvetydiga. Å ena sidan är det förbjudet att hålla offentliga tal på kur-
diska, å andra sidan är det inte brott mot partilagen som respondenten åtalas för, 
utan terrorlagarna. Även om möjlighetsstrukturerna möjliggör att respondenterna 
i större utsträckning kan tala kurdiska så ser vi hur de pro-kurdiska aktörerna 
ändå befinner sig i gränslandet för vad lagarna tillåter och riskerar att straffas för 
den verksamhet de bedriver.  

Att lagarna begränsade de pro-kurdiska aktörerna var tydligt i intervjuerna. På 
frågan varför partierna begränsar sin verksamhet svarade till exempel partiordfö-
randen för KADEP (2008) ”På grund av lagarna.” Respondenten klargjorde att 
trots att grundlagsparagrafen 30188 numer är reviderad kan partier fortfarande 
inte öppet och fritt agera i strid med den gamla paragrafen. Samtidigt underströk 
respondenten att villkoren för kurderna, jämfört med hur det var för fyra till fem 
år sedan, hade förändrats och att en viss utveckling ägt rum. Respondenten sade 
dock att den inte var tillräcklig för att partiet skulle kunna bedriva sin verksam-
het (KADEP 2008). Att man trots den positiva utvecklingen inte kan förlita sig 
på lagarna framhöll även DTP:s  partiordförande:  

Men, det finns juridiskt sett fortfarande inga rättigheter. Alltså: när som helst 
skulle lagarna kunna komma tillbaka.  Om kurderna till exempel upphörde med 
kampen, eller drog sig tillbaka. Då kan de rättigheter som uppnåtts i praktiken 
dras tillbaka. Därför måste kurderna fortsätta sin kamp! Tills rättssäkerhet kan ga-
ranteras! (DTP 2008) 

                                                          
88 Denna lag förbjuder förolämpning av den turkiska staten och dess institutioner. (Se 
4.3.4 Yttrandefrihet.) Föregångaren till den var lag 159; i och med revideringen av kon-
stitutionen 2005 antogs lag 301. Denna har i sin tur reviderats igen 1 juni 2007 och 29 
april 2008 för att vara mer i överensstämmelse med EU:s lagar. För mer information se 
Fulton (2008) och Algan (2008). 
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KADEP:s lokale partiordförande berättade att eftersom partiet inte hade hunnit 
etablera sig än upplevde partiet ännu inget hinder i verksamheten. Samtidigt 
uppvisade respondenten osäkerhet inför framtiden genom att säga: ” […] men 
när detta väl kommer igång kommer det med säkerhet, eller det kan bli fråga om 
hinder” (KADEP 2008). Partiordföranden antyder vad som är hindret: ”[…] från 
staten eller från dem som har makten kan vi utsättas för förtryck” (KADEP 
2008) och ”[…] bara det att du talar om kurder så kommer det med säkerhet att 
användas mot dig […] reflexmässigt uppfattas det som något negativt” (KADEP 
2008). Vidare säger respondenten: 

Det är inte på en önskad nivå, vi kan inte fritt uttrycka oss. Eller fritt säga det vi 
vill, allt som sägs är föremål för utredningar eller annat [ZB: respondenten något 
obekväm]. Detta tas med i beräkningarna när ett tal ska hållas, eller hur verksam-
heten ska bedrivas (KADEP 2008). 

Respondenten säger tydligt att partiet gör en riskkalkyl inför ett offentligt fram-
trädande. Partiordföranden för HAK-PAR hävdade redan under intervjun 2005 
att det inte fanns något annat parti än HAK-PAR som satte demokratin främst. 
HAK-PARs respondent menade att det finns två olika kategorier av partier i 
Turkiet, den första typen av partier följer det rådande systemet och möter inga 
hinder. Den andra kategorin består av systemkritiska partier som arbetar för ökad 
demokrati. Dessa partier möter, enligt företrädaren, däremot hinder och problem. 
Detsamma hävdade partirepresentanten från DEHAP, som beskrev situationen på 
följande sätt: 

Politiska partier har i Turkiet inte lika rättigheter. Kanske kan du om du inte vill 
höra, inte se och inte veta något, uppfatta det som om alla partier hade samma rät-
tigheter. Om man i Turkiet låtsats som ingenting, och själv spelar på den politiska 
situation som råder, kan man komma långt som parti. Men om man istället vill 
vara ett parti som vill skydda de mänskliga rättigheterna, människors rätt till sin 
identitet och alla människors rätt att få uttrycka sig fritt, då har man inte samma 
möjligheter att lyckas, eller ens samma rättigheter. (DEHAP partirepresentant 
2005)  

Partiordföranden för DEHAP (2005) beskriver här de problem som finns för 
partier när det gäller möjligheterna till fri opinionsbildning. Samtidigt lyfts det 
egna partiet underförstått fram som försvarare av de mänskliga rättigheterna, i 
kontrast till partier som ”spelar på den politiska situation som råder”. Respon-
denten ansåg att partiet ofta upplever problem eftersom staten motarbetar den 
politik partiet vill föra. Som ett exempel nämnde respondenten flagghändelsen 
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2005, då massdemonstrationer och turkisk-nationalistiska manifestationer ägde 
rum efter att en kurdisk pojke stampat på en turkisk flagga under newrosfirandet. 
Denna händelse skapade allvarliga problem för partiet. Respondenten berättar:  

Alltifrån ministrar till presidenten har reagerat på vårt parti. Byggnader där våra 
partilokaler finns har utsatts för stenkastning och vi har tvingas att i diskussioner 
ta ansvar för saker vi inte gjort. (DEHAP I 2005) 

Partirepresentanten för DEHAP (2005) berättade att partiet betraktas som ett 
kurdiskt parti. Trots att partiet har funnits endast sedan 1999, hade det år 2005 
ombildats ett flertal gånger. Respondenten berättade också att partiet ofta ankla-
gas för att ha som mål att dela landet och att det med anledning därav inte är 
accepterat som ett parti. Respondenten berättade vidare: ”Vi ses som ett parti 
med avvikande syften, som om vi var emot Turkiet. Detta trots att partiet i sin 
stadga gör klart att partiet vill att Turkiet ska demokratiseras”. I uttalandet nedan, 
som anknyter till en rättighetsdiskurs, berättar representanten: 

Vi ansökte om att få göra ett pressuttalande första maj förra året [2004], vilket är 
en demokratisk rättighet, men vi fick inget tillstånd. Trots det beslöt vi oss för att
hålla ett tal på en öppen plats, men vi blev tillsagda att inte heller det skulle vi få 
göra. Vi beslöt oss dock för att ändå ha mötet på den platsen, under bevakning. Av 
alla oss som deltog blev 200 personer gripna. 167 av dem släpptes av polisen, men 
vi var 33 mötesdeltagare som blev åtalade för något vi inte gjort. Detta utan lag-
ligt skäl! De 167 personer som släpptes nämnde man inte ens vid åtalet mot oss 
andra. Det slutade med att åtalen lades ned. Men vi ska gå vidare med det här, för 
det som skedde var ett brott mot våra rättigheter. (DEHAP II 2005) 

På frågan om HAK-PAR någon gång behövt dölja sitt syfte svarade partirepre-
sentanten 2005 att partiet inte har dolt sitt syfte, eftersom det är ett legalt parti.89

Representanten berättade vidare att partiprogrammet alltid har varit öppet för 
granskning, men att polisen trots det alltid har behandlat partiet som om de vore 
ett parti med dolda avsikter (HAK-PAR II 2005). På frågan om hur HAK-PAR 
påverkas av att partiet förespråkar ett federalt system, svarade respondenten 
(2008):  

                                                          
89 Respondenten missförstår min fråga och tolkar frågan som att de skulle vara ett parti 
med dold agenda eller en gren av PKK.  
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Sedan partiet bildades, februari 2002, har det på grund av sitt partiprogram varit 
föremål för krav att det ska läggas ned från republikens huvudåklagare i grund-
lagsdomstolen. I sex år pågick rättegången. Partiledningen var under flera år i en 
rättegångsprocess. Ledningen förde sina försvarstal på kurdiska. För ett par måna-
der sedan var HAK-PAR i rättegång igen. Eftersom partiet förkastar bruk av våld 
och för att partiet agerar i enlighet med EU:s kriterier stängdes det inte ned. Vid 
omröstningen i grundlagsjuryn fördelade sig rösterna så att sex medlemmar rös-
tade för att partiet måste läggas ned och fem mot. Om detta hade skett med hänsyn 
till de gamla lagarna så hade partiet stängts ned, men i och med EU-anpassningen 
så måste grundlagsjurymedlemarna uppnå kvalificerad majoritet, sju av elva med-
lemmar måste vara eniga, för att beslut ska vara giltiga. Det skedde inte. Därför 
lades inte partiet ned. När AKP stod inför rättegång och riskerade att stängas ned 
så refererade AKP till HAK-PAR som exempel, och menade att de heller inte 
hade skäl för att stängas ned. Med liknande argument som vi använde, genom att 
hävda att AKP förkastar bruket av all form av våld fick de samma fördelning av 
grundlagsjurymedlemmarna som vårt parti: sex medlemmar röstade för en ned-
läggning och 5 röstade emot. I en liknande situation befinner sig just nu DTP inför 
grundlagsdomstolen, där man riskerar att läggas ned. Även DTP lyfter fram oss 
som ett exempel. Vi är ett demokratiskt parti med fötterna på jorden. Vi må vara 
små kvantitativt, men kvalitativt så har vi många handlingskraftiga medlemmar.
(HAK-PAR I 2008) 

Citatet illustrerar hur Turkiets EU-anpassning gynnar de pro-kurdiska aktörerna 
och kan åberopas som skäl för att ändra befintlig lagstiftning. Detta är en del av 
de förändrade möjlighetsstrukturer som påverkar pro-kurdiska partiers möjlig-
heter att verka. 

På frågan om vad som brukar vara motiven till att partiet ska läggas ned sva-
rar respondenten: ”För attt vi hävdar det kurdiska, för att vi splittrar och för att vi 
gör skillnad” (HAK-PAR I 2008). På frågan om KADEP (2008) kan komma att 
läggas ned säger respondenten utan att tveka: ”Självklart! Vi är regionens folk, vi 
är kurder […]”. Därefter berättar respondenten att när partier agerar i strid med 
till exempel språkrestriktionerna i partilagen riskerar det att läggas ned. Respon-
denten betonar detta genom att säga: ”Detta är självklart ett hinder för oss!” 
Partiordföranden nämner särskilt problemet med att det finns människor i reg-
ionen som inte talar eller förstår turkiska och att det finns ett behov av att kunna 
tala till kurdisktalande. Respondenten menar att restriktionerna gällande det 
kurdiska språket är ett politiskt hinder för partiet på så sätt att partiet begränsas i 
möjligheterna att ta kontakt med dessa människor. Följaktligen kan det i förläng-
ningen bli fråga om att lägga ned partiet om partiet agerar i strid med reglerna 
(KADEP 2008). Vidare belyser respondenten hur partier vid makten får ett annat 
bemötande. Partiordföranden menar att partier som KADEP inte kan jämföras 
med sådana partier, eftersom KADEP inte behandlas lika och det är typiskt för 
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partier som är i opposition (KADEP 2008). Att vara ett oppositionsparti beskri-
ver DTP:s partiordförande på följande sätt:  

Vi är ett oppositionsparti inom den Turkiska Republikens regim. När vi jämförs 
med de andra partierna står vi i opposition. Varför? Därför att inget annat parti 
bedriver kurdisk politik för att främja politiken för det kurdiska folkets språk, 
identitet och kultur. Eftersom vi har placerat kurdfrågan främst i vår politik upp-
fattas vi som ett motståndsparti, ibland blir vi terroriserade, ibland olagligförkla-
rade och vår verksamhet förhindras. Det sker med polisiära åtgärder, och vi blir 
föremål för domstolsfrågor och domar. På så sätt hindras vi. Utöver detta blir vi 
också utsatta för pressens, medias, de andra partiernas och statens embargo. Vi 
terroriseras! Det är den sortens politik som existerar här. Den här typen av trakas-
serier utsätts vi för. (DTP 2008) 

Andra former av hinder som DTP:s partiordförande nämner är att det parti som 
DTP har sitt ursprung i vid fyra tillfällen har tvingats upphöra med verksamhet-
en.90 Mot DTP, det nuvarande partiet, pågår det en rättegång som kan resultera i 
att partiet tvingas till nedläggning. Respondenten markerar situationens allvar 
med att säga: ”Även detta parti står nu inför att läggas ned” (DTP 2008).91 Re-
spondenten berättar att även DEHAP, föregångarpartiet till DTP, blev nedlagt, 
med motiveringen att de hade bedrivit propaganda för en terroristorganisation, 
detta eftersom partiet hade uttalat sig om Öçalan och PKK. DEHAP blev ned-
lagt, med respondentens ord: ”[…] med skälet att partiet var medbrottslingar” 
(DTP 2008). Anledningen till att DTP vid intervjutillfället riskerade att läggas 
ned sade partiordföranden följande om:  

Återigen, därför att vi bedriver kurdisk politik. Motiveringen är att vi propagerar 
för en terroristorganisation, att vi försvarar Abdulah Öçalan och PKK. Dessa är 
skälen. De svårigheter som vi möter när vi utövar vår verksamhet är att om vi till 
exempel vill anordna ett möte, så leder det till tumult med polisen, eller till att 
våra möten blir förbjudna. När jag i egenskap av lokal partiordförande offentlig-
gör något, såsom ett pressuttalande, håller tal på möten, eller deltar i tv-program 
riskerar jag att bli åtalad. Alla våra lokala partiordförande har av dessa skäl på-
gående åtal mot sig. Det gäller även partiets styrelseledamöter, borgmästare och 

                                                          
90 HEP (Halkın Emek Partisi – Folkets Arbetarparti 1990 -1993), DEP (Demokrasi Partisi
– Demokratipartiet 1993-1994), HADEP (Halkın Demokrasi Partisi – Folkets Demokrati-
parti 1994-2003) och DEHAP (Demokratik Halk Partisi – Demokratiska Folkpartiet 
2003- 2005). Samtliga är nedlagda liksom DTP (Demokratik Toplum Partisi – Demokra-
tiska Samhällspartiet (2005-2009) (Watts 2010: 51-70). Numera heter partiet BDP. 
91 DTP är numer nedlagt och efterträdarpartiet är BDP. 
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parlamentsledamöter. Alla är åtalade med motiveringen att vi propagerar för en 
terroristorganisation. Den här typen av hinder och svårigheter förekommer. (DTP 
2008) 

Enligt partiordföranden för KADEP (2008) erkänns inte kurderna i dagsläget i 
Turkiet; han menar att förutsättningar för detta inte finns, eftersom rättigheterna 
inte är substantiella. För partiordföranden är det viktigt att kurderna erkänns och 
har möjlighet till att påverka sina liv. Det ska inte vara möjligt att åtnjuta de 
befintliga rättigheterna enbart med en turkisk identitet. Att partiet i partipro-
grammet förespråkar ett federativt system leder till osäkerhet från statens sida 
om vilken riktning partiet kommer att ta i framtiden. Den politiska utvecklingen 
kan inte tas för given, men respondenten säger ändå: ”Jag ska inte behöva säga
Ishallah, istället säger jag: det är på väg att förbättras” (KADEP 2008). Även
DTP:s partiordförande vill framhålla att partiet strävar efter att få ett erkännande 
för det kurdiska språket samt acceptans för den kurdiska identiteten och kulturen. 
Detta på samma villkor som alla nationaliteter. Partiet vill även att det ska finnas 
möjlighet för alla etniciteter att bli accepterade som en nation. En annan viktig 
målsättning är att den kurdiska identiteten ska erhålla officiell status och utifrån 
dessa principer försöker partiet att bedriva politik (DTP 2008). DTP:s represen-
tant beskriver, liksom DEHAP:s representant 2005, en skillnad i statens förhåll-
ningssätt gentemot partier (och andra organisationer) beroende på om dessa 
utmanar eller står nära staten. Specifikt framhålls kurdiskhet som en försvårande 
faktor för organisationerna. 

Civilsamhället och samfunden bedöms efter i hur stor utsträckning de är nära kur-
diskhet, eller bedriver kurdisk politik eller hur pass nära staten de står. På så vis
värderar staten sitt förhållande till civilsamhället.  Till exempel har flera av våra 
föreningar lagts ned, såsom Föreningen för Fängslades Familjer och Föreningen 
för Flyktingar och många fler, men jag kommer inte på fler just nu. De stängs ned 
av samma skäl som vårt parti har lagts ned: för att man säger ”det kurdiska folket” 
eller för att det sägs ”gerilla”, eller ”Abdullah Öçalan”. Eller för att man säger att 
kurder är en nation eller ett folk. Eller för att man förespråkar självstyre. Eller för 
att man förespråkar undervisning på modersmålet. Av dessa skäl stängs de ner. 
Staten värderar föreningar, individer, författare och intellektuella utifrån hur 
mycket kurdisk politik de bedriver, hur mycket kurder erkänns, anses legitima, 
hur mycket man slår vakt om kurdiska intressen eller hur mycket motstånd som 
föreningen eller personen gör. Om en organisation är verksam i linje med staten, 
så kan den bedriva sin specifika verksamhet. Om man istället skiljer sig från sta-
ten, står nära kurder eller anser att kurders kamp är legitim, eller utöver detta även 
säger det eller har detta som en punkt i sina stadgar, så kan det leda till nedlägg-
ningar eller att verksamheten förhindras. (DTP 2008) 
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Respondenten beskriver vidare varför staten reagerar som den gör: 

Här är det normaltillståndet! Turkiet har aldrig någonsin blivit en rättsstat [ ...]. 
Det är snarare en stat med känslor, som agerar känslosamt ibland, och som har en 
tradition av att inte följa lagarna. Rättslöshet förekommer än mer i regionen, sta-
ten agerar känslosamt och reflexmässigt. Anledningen är att regionen är kurdisk! 
Men medvetenhet har väckts, kurderna bedriver numer kurdisk politik. Det är 
inget juridiskt tillstånd utan verkligheten. (DTP 2008) 

Vidare sägs att när staten reagerar handlar det inte nödvändigtvis om vad som 
görs; det kan istället vara en fråga om vem som gör något: 

Det finns en allmän politik i Turkiet att man inte får använda bokstäver som inte 
finns i turkiskan. I det kurdiska alfabetet finns q, w och x; vi får inte använda de 
bokstäverna. Det gör inget om de själva använder dem, då är det inget brott, då är 
det ett tecken. Men när kurderna använder dessa bokstäver ger det anledning till 
nedläggning eller straff. (HAK-PAR 2008)  

Partiordföranden för HAK-PAR berättade redan vid det första intervjutillfället att 
situationen för kurderna hade blivit mycket bättre om den jämfördes med situat-
ionen på 90-talet. Samtidigt betonade respondenten att kurderna än idag kränks 
genom att de till exempel förnekas sin identitet. Det erkännande som kurderna 
fick i samband med att den statliga televisionen nu hade 45 minuters nyhets-
sändningar på kurdiska i veckan betraktade han snarast som en förolämpning. 
Inte heller ansåg han det vara tillräckligt att tillåta språkkurser vid sidan av den 
ordinarie undervisningen. Att kurdiskan bör vara ett språk parallellt med turkis-
kan, från grundskolan till universitetet, var istället hans uppfattning (HAK-PAR 
2005). Denna inställning var det många av respondenterna som gav uttryck för, 
och önskemålen om skolundervisning på kurdiska delas även av partirepresen-
tanten för DEHAP (2005):  

Kurders rättigheter har kränkts när det gäller skolundervisning. Tänk att man inte 
får någon undervisning i sitt eget språk förrän man fyllt 15 år! Innan dess har man 
blivit utsatt för hjärntvätt. Först när man är 15 år får man gå en privat språkkurs. 
Inte nog med det, denna rättighet måste man också betala för. Detta är ingenting 
annat än en kränkning av våra rättigheter! Vi vill att kurdiska ska vara ett språk 
vid sidan om turkiska. Detta är både min privata strävan och partiets önskan. 
(DEHAP II 2005) 
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Hur de pro-kurdiska aktörernas handlingsutrymme och förutsättningar ser ut 
exemplifieras i följande citat:   

Ja, till exempel tidskrifter, böcker och liknande kan du skriva. Men det kan också 
ge upphov till förtryck. Till exempel var Azadi Welat en tidning som skrevs och 
gavs ut på kurdiska; den stängdes ned. När det rör kurder kan man bedriva vissa 
former av kulturarbete. Det sker dock inte officiellt. Utan snarare i praktiken. Det 
trycks böcker på kurdiska, det finns internetsidor och på sistone har vissa inter-
netsidor förbjudits och det är ytterligare en sak. (F.d. borgmästaren i Sur 2008) 

Respondenten berättar också om hur olika kommuners verksamhet bemöts olika 
beroende på vilket parti som styr kommunen. Detta trots att man bedriver likar-
tade verksamheter: 

Ja, för staten och dess system var det en anledning att behandla oss olika. Vi fick 
inte samma stöd som andra kommuner fick. Eller vi kan också lägga fram det så 
här: det var en massiv avskräckningspolitik som riktades mot aktiviteter arrange-
rade av oss, medan andra kommuner, med liknande aktiviteter inte var utsatta för 
detta slags policy. Som ett exempel: Diyarbakırs kommun arrangerade en festival 
där man tryckte material på många olika språk. Eller att Surs kommun under flera 
år arrangerade en mångkulturell och flerspråkig barnfestival. En festival ordnades 
även i Istanbul, men eftersom Istanbul styrs av AKP, är de skonade från repress-
ion av detta slag.  Av den här anledningen behandlas vårt parti och andra partier 
inte på samma sätt. Jag skulle vilja ge dig ett exempel: I Didim, som ligger i 
Aydins kommun, finns engelskspråkiga ”medborgare”, där är engelska en del av 
den kommunala serviceverksamheten. Till och med vattenräkningen är på eng-
elska, och inget motstånd förekommer mot det. Vi som sitter i Surs kommunfull-
mäktige ville tillhandahålla medborgarna service på kurdiska, armeniska, syri-
anska och engelska. Det är anledningen till att vi blev avsatta från vår position. Vi 
står alltid inför den här typen av ojämlik behandling. Av den anledningen blir vi 
som motsätter oss den officiella ideologin mål för attacker från statens sida. (F.d. 
borgmästaren i Sur 2008) 

Borgmästaren i Yenişehir Belediyesi sade följande om vad kurdernas bristande 
möjligheter att organisera sig politiskt kan leda till på sikt: 

Om inte lagarna för lokalstyre ändras och om inte kommunernas befogenheter ut-
ökas så finns det självklart saker som kan ske, det som är riktigt kommer inte att 
göras. Det kommer inte att lösa problemen, istället kommer de att förskjutas. 
(Borgmästaren i Yenişehir Belediyesi 2008)
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Uttalandet är vagt formulerat, men en rimlig tolkning i sammanhanget är att 
respondenten talar om möjliga oroligheter, men undviker att göra det explicit då 
det skulle kunna uppfattas som ett hot. 

Detta avsnitt har visat hur den kurdiska etniciteten är en avgörande faktor för 
vilket bemötande de intervjuade partierna får av staten. Respondenterna under-
stryker att olika bedömningar av partiverksamhet eller kommunal verksamhet 
görs beroende på vilken aktör som står bakom verksamheten. Det centrala temat 
är att användandet av det kurdiska språket fortfarande är problematiskt för aktö-
rerna. Fokus i detta avsnitt har legat på vilka rättsliga hinder som de pro-kurdiska 
aktörerna möter. I nästa avsnitt, 8.1.4 ”… det är vi som driver den kurdiska poli-
tiska rörelsen” beskrivs hur relationen mellan olika pro-kurdiska aktörer kom-
mer till uttryck i intervjumaterialet. 
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8.1.4 ”… det är vi som driver den kurdiska politiska 
rörelsen.”92

I detta avsnitt kommer förhållandet mellan olika pro-kurdiska partier att under-
sökas med hjälp av analysinstrument hämtade från kritisk diskursanalys.  

De frågor som berörde partiernas uppfattning om sig själva och relationen till 
andra partier och föreningar gav delvis oväntade svar.  Frågan om det finns andra 
partier som i likhet med det intervjuade partiet värnar om kurdernas rättigheter 
besvarades med:

KADEP: Ja det finns. 

ZB: Vilka är det? 

KADEP: Jag vill inte avslöja vilka det är, men det finns. ... (kort paus) Ta till ex-
empel HAK-PAR, sedan DTP som också kämpar för kurdernas rättigheter, dessa 
finns. Några andra partier ser jag inte. (KADEP 2008)  

En liknande ovilja att nämna andra partier med likartad verksamhet illustreras av 
följande citat:  

HAK-PAR: Det är HAK-PAR. Du får själv ta reda på det.  

ZB: Jag undrade vad er åsikt var? 

HAK-PAR: Det vill jag inte svara på. Vi kommer i alla fall att driva den här frå-
gan till sitt slut. (HAK-PAR 2008)  

Samma fråga ställdes även till DTP:s respondent:

Z.B: Finns det andra partier som försvarar kurdernas rättigheter?  

DTP: Det finns inga andra partier som försvarar kurdernas rättigheter. Som jag 
nämnde så finns det små vänskapspartier i Turkiet, Sol Socialist finns, men de är 
inte särskilt stora, vid en jämförelse är de väldigt små. Det finns partier som intel-
lektuella och upplysta har bildat, till exempel Socialist Demokrasi Partisi, Emeyin 
Partisi och Özgür ve Dayanişma Partisi. Den sorts partier som anser att kurdernas 
krav på rättigheter är legitima, men de här är inte några stora partier. De har aldrig 
blivit regeringspartier, eller haft parlamentsledamöter. (DTP 2008)   

                                                          
92 DTP 2008 
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Liknande svar gavs även på frågan om det finns andra organisationer eller före-
ningar som skyddar eller värnar om kurdernas rättigheter och vilka de i sådana 
fall är. Partirepresentanterna ville inte namnge några föreningar eller organisat-
ioner. Däremot berättade KADEP:s partiordförande: ”Det finns föreningar som 
är intresserade av kurderna” (KADEP 2008). Information om vilka föreningar 
och organisationer som ingick i deras nätverk var partierna tveksamma till att 
dela med sig av. Däremot ville HAK-PAR:s partiledare betona:

De som är demokratiska. Vi behöver inte namnge några, men de som värdesätter 
demokrati har vi kontakt med. (HAK-PAR 2008) 

På frågan om hur HAK-PAR uppfattas bland befolkningen svarar den lokale 
partiordföranden: 

Eftersom HAK-PAR inte ägnar sig åt väpnad kamp och eftersom partiet oppo-
nerar sig mot väpnad kamp, så har det bland folk kanske inte kommit till den 
önskvärda punkten, men bland de intellektuella ser många på HAK-PAR med 
ett gott öga. HAK-PAR avvisar alla former av våld. För ett par betydelselösa 
rättigheters skull, så som en parlamentsledamot, borgmästare, landstingsledamot 
eller entreprenadanbud eller myndighet skulle vi inte urvattna vår politik. 
(HAK-PAR 2008)

När HAK-PAR:s respondent hänvisar till väpnad kamp är det underförstått att 
detta syftar på PKK eller DTP:s politiska agenda. 

För att få en uppfattning om hur de lokala representanterna nätverkade och 
försökte påverka varandra ställdes frågan: ”påverkar eller påverkas partiet av 
andra partier eller andra föreningar”?. KADEP nämnde att partiets idéer och 
handlingar påverkar andra aktörer i regionen. Språkets betydelse är enligt re-
spondenten en grundläggande fråga för partiet och av sådan karaktär att det före-
nar vissa pro-kurdiska aktörer. Ett annat av partiets främsta kännetecken – före-
språkandet av ett regionalt självstyre inom ett federalt Turkiet – visade andra 
aktörer också intresse för. Respondenten ville inte heller på denna fråga svara på 
vilka de var men sade att det kunde man se om man studerade saken noga. Relat-
ionen mellan dessa parter, berättade respondenten, kännetecknades inte av ett 
organiserat nätverkande utan snarare av informellt samarbete och närmanden 
mellan dem som arbetade för kurderna (KADEP 2008).  

Respondenternas ovilja att uppge vilka aktörer de samarbetar och nätverkar 
med är tydlig. Även om detta förhållningssätt tangerar traditionellt partipolitiskt
spel, finns det vissa särskiljande aspekter. Det bör i vissa fall tolkas som en tyst-
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nad av respekt och omtanke om den andra parten, eftersom respondenterna inte 
vill avslöja varandras politiska ståndpunkter. Skälet kan vara att man vill undan-
röja hot från andra parter eller att parterna vill skydda sig själva och varandra 
från repressalier. Däremot framgår det inte från vem man förväntar sig repressa-
lier; även om staten utgör det största hotet kan situationen även vara den att 
andra pro-kurdiska aktörer också utgör ett hot, antingen politiskt eller (vad gäller 
PKK) fysiskt. I intervjun med HAK-PAR framkommer: 

De som förespråkar demokrati och de som inte vill förinta kurderna ser HAK-
PAR på med gillande. … Eftersom DTP eller PKK bedriver blodig politik har alla 
kurdiska familjer betalat ett pris, vissas barn har dött, andras sitter fängslade […]
ingen tänker på vart man skickar dessa ungdomar, att man skickar dem i döden. I 
namn av vad skickar man dem, till vilket pris? Se i DTP:s nya partiprogram: ett 
enat, självständigt och socialistiskt Kurdistan finns inte med i partiprogrammet 
längre, det har tagit ett steg tillbaka. De förespråkar inte längre en federal stat, de 
vill inte längre ha autonomi, de vill inte ha en egen stat och synnerhet inte ett 
självständigt land. Varför skickar de för några simpla rättigheters skull dessa unga 
i döden? Varför?! För att någon ska bli borgmästare eller parlamentsledamot, 
dessa poster är inte värda ungas liv. Detta sker inte någon annanstans i världen! 
(HAK-PAR 2008)  

HAK-PAR:s representant beskriver vidare varför hans parti, snarare än DTP och 
PKK, är den största utmaningen för den turkiska staten: 

Taha Akyol93 skrev i tidningen Milliyet94 för ett par månader sedan, att det farlig-
aste partiet i Turkiet just nu är HAK-PAR. Han ser inte DTP eller PKK som ett 
hot; han bedömer HAK-PAR så på grund av dess värderingar och ideologi. Det är 
sant att vi inte har några borgmästare eller parlamentsledamöter, men vi fäster 
ingen vikt vid det. Det är självklart att vi vill att kurderna ska få styra de lokala 
förvaltningarna. Lokala förvaltningar bör sköta sig själva. Så länge grundlagen 
inte erkänner kurderna och deras identitet, så är jag emot att en revolutionär, de-
mokratisk, och nationsälskande kurd tar del i ett turkiskt parlament. När det sker 
så bevisas ingenting, det sker inte i egenskap av att vara kurd, och de kan inte ut-
trycka en kurdisk identitet.  Så har det varit i 85 år. Ingen kurd har någonsin kun-
nat säga sig vara en kurdisk parlamentsledamot; visserligen hände det vid det 

                                                          
93 En turkisk journalist och författare, som bland annat är känd för att har pendlat mellan 
nationalistiska, liberala och konservativa värderingar.  
94 Turkisk dagstidning som grundades 1950.  
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första inträdet i parlamentet, med det var bara fråga om ord och är nu något som 
förnekas.95 (HAK-PAR 2008)

I citaten ovan kan vi se respondenten först ospecifikt säga att politiska poster i
den officiella politiken i princip är meningslösa ur ett kurdiskt perspektiv, för att 
senare säga att DTP:s politik är utvattnad och indirekt hävda att partiet är ode-
mokratiskt. Genom att inte längre förespråka annat än utökade rättigheter, menar 
respondenten, värnar DTP inte längre om den kurdiska frågan utan partiets håll-
ning blir istället en del av etablissemangets. Men att använda sig av institution-
ella medel eller kanaler som strategi har visat sig vara gynnsamt, även om det 
innebär en modifiering av den ursprungliga ideologin. Det har också visat sig att 
etnopolitiska grupper som har varit aktiva har klarat sig bättre än de som har 
varit passiva (jfr William 1989:458). Följande citat illustererar hur DTP organi-
serar sig:  

Med politiska medel och med argument kan man göra människor medvetna. Där-
med ökar acceptansen, deltagandet och stödet från människorna. Sedan genom att 
organisera sig där partiet har stöd. Om man kan organisera sig i provinserna, små-
samhällena och i byarna kan man bli fler och medvetandet ökar. Det finns en vä-
sentlig skillnad mellan vårt parti och andra partier, vi är organiserade och fortsät-
ter att organisera oss. I varje kvarter har vi kvarterskommisioner, i varje by har vi 
bykommisioner, i varje litet samhälle har vi administratörer och organisatörer. 
Den dynamiken och strukturen finns i partiet. Partiets nätverkande utgör en funge-
rande mekanism och skapar dynamik. Andra partier är mer aktiva under valperi-
oden. Under valperioden uppenbarar sig de andra - partierna, de jagar männi-
skorna. Vi får alltid människorna att komma ut på gatan, som du också kan se. Det 
är vår styrka av att vara ett folkrörelseparti. Det är så vi bedriver vår politik. Vi 
har inga pengar och får inget partistöd från staten. Alla medier ser oss som fiender 
[…] vi har i jämförelse med de andra partierna en ofördelaktig ställning. Men, ge-
nom folkets kraft försöker vi uttrycka oss. Vi anordnar många möten och demon-
strationer. Andra partier ordnar inte demonstrationer. Ibland anordnar vi demon-
strationer med, och ibland utan tillstånd. Vi har en tradition av att uttrycka oss ge-
nom folket. Det är tillåtna medel som vi produktivt använder oss av och det lönar 
sig. (DTP 2008) 

                                                          
95 Respondenten syftar här antingen på Serafettin Elçis uttalande i en radiointervju eller 
Leyla Zanas installationstal i parlamentet. Mer information om dessa specifika händelser 
finns i avsnitten 5.2.2 Kurdisk politisk mobilisering i modern tid respektive 5.3 Mobilise-
ring.
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DTP hävdar i likhet med HAK-PAR att man har har en ofördelaktig ställning, 
detta med hänvisning till medias fientliga hållning till partiet och bristen på eko-
nomiska resurser. Samtidigt framhåller man den fördel man har som folkrörelse-
parti, något man menar skiljer partiet från andra partier. De ekonomiska be-
gränsningarna lyfts också fram i följande uttalande, vilket också utvecklar bilden 
av partiet som ett folkrörelseparti som bryter med en tradition av elitdominerad 
kurdisk politik: 

Självklart, om ekonomiska möjligheter fanns! Exempelvis via medier för att 
kommunicera med folket. Vi skulle vilja använda de medlen i större utsträckning, 
dock handlar det om ekonomiska resurser. Andra partier brukar ta in populära per-
soner i partiet, i vårt parti finns inte den traditionen. Representanter för politiska 
partier kommer, alltsedan republikens bildande och i synnerhet i regionen, från 
välbärgade stamfamiljer med religiöst inflytande. Som med hjälp av den feodala 
strukturen har behållit sin position. De tillhörde samhällseliten som har ekono-
miskt välstånd. De tillhörde, och tillhör, familjer, personer eller grupper som he-
gemoniskt härskat över folket. Vi avvisar detta! Vi har snarare en tradition av att 
bedriva politik med vanliga människor, förutom ett par enstaka i ledningen så är 
alla vanligt folk, de kommer inte från väletablerade familjer eller shejkfamiljer. Vi 
ser till personens egna referenser. Om personen är bra, revolutionär och flitig kan 
den bli provinspartiledare, borgmästare eller församlingsledamot. Det är också en 
av egenskaperna som skiljer vårt parti från andra partier. Det är också anledningen 
till den breda acceptans vi fått bland befolkningen. (DTP 2008) 

Medan partiet HAK-PAR:s strategi är att tala om DTP:s politik som urvattnad 
väljer DTP en strategi som antyder att partiet är mycket folknära. Partiet väljer 
att organisera sig på gräsrotsnivå och betonar även detta. När DTP talar om par-
tier som har en tradition av att stamfamiljer har ledande poster inom partiet och 
att dessa inte tillåter personer utan stamtillhörighet att göra politisk karriär, är det 
HAK-PAR som åsyftas. Såsom tidigare framgått är det HAK-Par:s egen uppfatt-
ning att partiet har stöd bland intellektuella, snarare än bland den breda allmän-
heten. 

Något som inte alls berörs i respondenternas utsagor och därmed ger anled-
ning till att fundera över analysinstrumentet frånvarons närvaro, är vilken bety-
delse konkurrensen mellan de olika partierna har. Att de ideologiskt polariserade 
partierna konkurrerar och att det råder kamp om makten är uppenbart i respon-
denternas utsagor även om man inte utvecklar hur konkurrensen tar sig uttryck. 
Ett exempel som illustrerar exkluderingen av andra partier från utsagorna är när 
DTP:s representant svarade på frågan om partiet är viktigt för den kurdiska poli-
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tiska rörelsen på följande sätt: ”Absolut, det är vi som driver den kurdiska poli-
tiska rörelsen” (DTP 2008). 

För DTP:s respondent var det en självklarhet att partiet hade ett ömsesidigt 
utbyte med och påverkade andra föreningar och partier som arbetar i linje med 
partiets värderingar. Som ett exempel på ett sådant parti nämnde DTP:s represen-
tant det turkiska vänstersocialistiska partiet. När han ombads att berätta om de 
föreningar som partiet samarbetar med ville han klargöra att även om samarbetet 
skulle kunna uppfattas som att dessa föreningar var beroende av partiets stöd, var 
det inte fallet. De föreningar som nämndes som exempel var Föreningen för 
Fängslades Familjer; Föreningen för Mänskliga Rättigheter och Föreningen för 
Flyktingar96. Dessa föreningar är några av dem som anses stå DTP nära. Härtill 
nämnde respondenten att regionalt etablerade fackföreningar handlar i linje med 
DTP:s värderingar, även om de har en central ledning på nationell nivå. Däremot 
överensstämmer inte fackföreningarnas arbete på nationell nivå med DTP:s poli-
tik.  Anledningen till detta är enligt respondenten att folket i regionen är kurder,
vilket medför att folk har större förståelse för varandra. Respondenten berättar 
om vad påverkan innebär:  

Det beror på vad som avses med att påverka. Vi försöker följa både dem som står 
oss nära och dem som skiljer sig från oss. Om påverkan kan beskrivas på detta sätt 
så blir vi påverkade. Dem som orättvist anklagar oss eller dem som bedriver orätt-
vis politik försöker vi ge svar på tal. Dem som står oss nära försöker vi påverka 
genom att utveckla dem och hjälpa dem att växa. (DTP 2008) 

Andra pro-kurdiska aktörer som nämndes som samarbetspartners av den f.d. 
borgmästaren (2008) i Sur var Kurdiska Institutet, Kurdi-Der och Azadiya-
Welat.97

Detta avsnitt har beskrivit relationen mellan pro-kurdiska partier och mellan 
partierna och andra organisationer. Respondenternas utsagor visar att frågor om 
både konkurrerande partier och samarbetspartners är känsliga. Existensen av 
andra pro-kurdiska partier förnekas eller utesluts i viss mån i utsagorna, vilket 
delvis kan förstås som ett partipolitiskt spel eller som ett tecken på att man 
idelogiskt står långt ifrån varandra. Frågan om samarbete kan också vara känlig 
eftersom man vill undvika de risker som det kan innebära att tala om sådant. 
Genomgående teman i kapitlet har varit språkets och etnicitetens betydelse samt 
de begränsningar som staten genomdriver i de pro-kurdiska aktörernas verksam-

                                                          
96 Föreningen för Mänskliga Rättigheter och Föreningen för Flyktingar är två av de inter-
vjuade föreningarna i avhandlingen.   
97 Dessa tre är intervjuade i denna studie.  
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het. I det nästföljande kapitlet, 8.2 Territoriet, kommer territoriella aspekter på 
pro-kurdisk politisk mobilisering att diskuteras.  
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8.2 Territoriet  
I detta delkapitel kommer territoriella aspekter på pro-kurdisk politisk mobilise-
ring att diskuteras. Delkapitlet utgörs av avsnitten 8.2.1 “Staden är kurdernas 
hjärta, det är en kurdisk stad” och 8.2.2 ”… det finns också turkar här …”. De
intervjuer som ligger till grund för kapitlet har genomförts med företrädare för 
partier och föreningar samt med borgmästare. 

8.2.1 “Staden är kurdernas hjärta, det är en kurdisk 
stad.” 98
Territoriet Kurdistan och dess gränser är en kontroversiell fråga i den kurdiska 
debatten (McDowall 1992:12). Även om frågan om ett kurdiskt territorium är 
riskabel att diskutera eller ta ställning i för såväl enskilda personer som för orga-
nisationer så finns det en diskurs om Kurdistan. Detta i synnerhet bland region-
ens politiska aktörer och invånare. Att ta del i territoriediskursen eller Kurdistan-
diskursen kan för deltagaren medföra fara för åtal, utredningar eller påtryckning-
ar (jfr O´Shea 2004:2). Mot bakgrund av de risker som det innebär att tala om ett 
geografiskt Kurdistan är det intressant att analysera vilka strategier som tilläm-
pas då territoriella anspråk och territorialitet kommer till uttryck hos politiska 
aktörer i det som anses som huvudstaden för kurdisk aktivism – Diyarbakır. För 
att få större insikt i hur territoriella anspråk uttrycks, hur de tar form och hur de 
kan förstås som motståndsstrategier fokuseras analysen i detta delkapitel på 
diskurser om territoriet. Territoriets betydelse och hur den formuleras analyseras 
i följande avsnitt med hjälp av de teoretiska tolkningsramarna i kapitel 2. Etno-
politisk mobilisering och den metodologiska ansats som beskrivits i kapitel 6. 
Diskurs som politisk handling.   

När det talas om territorialitet, kan det ske dels explicit, dels implicit; därav de 
valda analysverktygen. I avsnittet ska även närmare analyseras hur de pro-
kurdiska aktörenas territoriella anspråk och strategier samspelar. Nationell iden-
titet grundar sig på uppfattningen om ett fastställt geografiskt territorium (jfr 
White 2004; Andersson 2011:33). Således är det intressant att undersöka vilka 
diskursiva och praktiska strategier som kommer till uttryck rörande territoriet i 
mobiliseringsprocessen. 

Territorier har en avgörande roll i utformningen av den nationella identiteten. 
Därför kan det geografiska territoriet likställas med och skyddas på samma sätt 
som en grupps språk, religion och historia (jfr White 2000:5). Territoriell kon-

                                                          
98 Företrädaren för Föreningen Tomplum-Der 2008. Respondenten syftar på staden Diy-
arbakır.
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centration av etniska grupper tenderar dessutom att stärka gruppidentiteten
(Roessingh 1996).  

I detta delkapitel ligger fokus på hur territorialitet kommer till uttryck.  Be-
greppet kan definieras på följande vis:” […] territoriality […] [is] the attempt by 
an individual or group to affect, influence or control people, phenomena and 
relationships by delimiting and asserting control over a geographic area… called 
territory” (Sack 1986:19 i Penrose 2002:279). Hur territorialitetsanspråk kan 
uppfattas som motståndsstrategier kommer att åskådliggöras i detta avsnitt. Det 
är dock viktigt att notera att territorialitet kan uppträda på två olika nivåer i Tur-
kiet, dels på en makronivå genom statlig kontroll och repression av regionen, 
dels på mesonivå genom att pro-kurdiska aktörer med hjälp av alternativa kana-
ler försöker re-kurdifiera det geografiska territoriet. Syftet med avsnitt 8.2 är att 
visa i vilka former strategierna omsätts i diskursiv praktik av de pro-kurdiska 
aktörerna. 

Territoriella anspråk kan delas upp i tre dimensioner. Den första dimensionen 
är den mytologiska som grundas på hävdandet av historiska band. Den andra 
dimensionen är den rumsliga, som innebär att territoriet beskrivs som en nation-
alstat. Slutligen finns en regional eller lokal dimension i form av en sub-
statsnationalism (jfr Mansvelt Beck 2005:3; jfr även White 2004). Synen på ett 
territorium och territorialitet är nära förbunden med de uppfattningar som råder 
om nationen, staten och hemlandet. Den geografiska platsen där mobiliseringen 
tar form kan också studeras som ett latent maktförhållande. Den har både en 
materiell och en emotionell dimension. Medan den materiella refererar till livs-
uppehållande krav såsom mat, vatten och luft så innebär den emotionella di-
mensionen att det finns en särskild länk till platsen som den politiska mobilise-
ringen äger rum på. Det kan till exempel röra sig om att platsen respekteras, 
vördas eller väcker andra starka känslor. Det kan också röra sig om att den upp-
fattas som hotad. Möjligheten att kontrollera en plats avspeglar också de rådande 
maktrelationerna (Penrose 2002:278-9). 

I intervjumaterialet framträder både emotionella och materiella aspekter av det 
geografiska territoriets betydelse. Vad gäller den emotionella relationen åter-
speglas banden tydligast i de symboler som används om staden. Illustrativa ex-
empel som framträder ur respondenternas utsagor är:  

Staden är kurdernas hjärta, det är en kurdisk stad. Det är den största kurdiska 
staden och centrum för den kurdiska politiska rörelsen. (Tomplum-Der 2008)  
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Diyarbakır är regionens största och mest utvecklade län. I politiskt avseende 
bildar den en mycket viktig plats.  Regionens hjärta slår i Diyarbakır, politiskt är 
det en väldigt viktig stad. (KADEP 2008)

Det finns ingen oviktig plats, alla platser och punkter är viktiga! Det här är Diy-
arbakırs centrum och det är Diyarbakırs hjärta, och väldigt viktigt (Borgmästare 
i Yenişehir Belediyesi 2008). 

Det symboliska språkets funktion kan tolkas som en spegling av kurdernas 
obrytbara band till staden. Att staden kallas kurdernas hjärta symboliserar att 
platsen är de politiska händelsernas centrum och mittpunkten för aktivismen.
Samtidigt är det värt att notera att det symboliska språket också indikerar att 
den speciella relationen beror på avsaknad av makt. Det är genom kroppsliga 
metaforer som det politiska budskapet formas.  Territoriet är även viktigt ur 
andra aspekter för nationen, till exempel som en fysisk representation av nat-
ionen. Med andra ord kan nationen uppfattas som ”kroppen”. En del av ett 
territorium kan bli diskriminerad på grund av den etniska grupp som är bosatt 
där. I breda drag kan relationen mellan nation och territorium sägas karaktäri-
seras av nationens aspiration på en stat att styra över (White 2004: 1-5). När 
nationen inte har någon sådan stat kan ett emotionellt symbolspråk fungera 
som substitut. Det geografiska territoriet, Diyarbakır, fylls med innehåll som 
visar att det politiska bandet mellan nation och territorium är intimt. Som cita-
ten ovan visar, kallas Diyarbakır också Kurdistans huvudstad och beskrivs som 
ett mycket viktigt territorium för kurdisk politisk verksamhet. Platsens bety-
delse har en betydelsefull funktion i utformningen av den politiska mobilise-
ringen. Politisk kontroll över plats och territorium är fundamentalt för en nat-
ion. Territoriets betydelse för nationen har inte enbart att göra med de resurser 
som territoriet rymmer utan också med att det utgör ett kulturellt landskap. 
Naturen och den kulturella omgivningen ger näring åt den nationella identiteten 
(White 2004). Det kulturella landskapets betydelse kan sammanfattas med att 
det förstärker gruppens identitet från generation till generation (White 
2004:36–37). Traditionellt har berg spelat en viktig roll i kurdisk konst och 
litteratur (O’Shea, 2004). Även om detta snarare illustrerar att det geografiska 
landskapet återspeglas i litteratur och konst, knyts också människor på detta vis 
till en geografisk plats. Därför kan berg i detta fall betraktas lika mycket som 
ett kulturlandskap som ett naturlandskap. När det gäller det kulturella land-
skapet säger Surs före detta borgmästare:  
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Idag existerar en kurdisk konst- och kulturgemenskap. Kommunen, parlamentet, 
det sociala livet och många andra områden har utvecklats. Det finns tidskrifter och 
[ radio- och tv- ] sändningar, men detta sker oberoende av staten; genom sin egen 
kamp vinner de detta. Det är resultatet av deras egen kamp, i juridiskt avseende 
har inget av denna utveckling säkrats. (F.d. Borgmästaren i Sur 2008) 

Även om ett kulturliv har börjat ta form, så indikerar det lexikala val som re-
spondenten använder, kamp, att det är endast tack vare gruppens egna an-
strängar som denna utveckling äger rum.

Vi kommer se att olika strategier uppfattas som olika hotfulla av staten. I ci-
tatet nedan illustreras hur re-kurdifieringen av det geografiska territoriet Diyar-
bakır sker och hur staten svarar på den.

[…] mina erfarenheter från det regionala styret är att vi lever med vissa allvarliga 
problem just nu. Till exempel, ifall vi namnger ett av våra områden, en gata, eller 
en park på kurdiska, resulterar det i en rättslig process mot oss. Eller så avvisas 
förslaget av provinsens guvernör. Ett exempel på detta är att i Diyarbakırs kom-
munförsamling för Büyükşehir tog vi beslut om att alla byar, som tillhör Diyar-
bakır och vars namn byttes vid republikens bildande och där namnen orsakar pro-
blem, skulle få nya99 kurdiska namn vid sidan om de turkifierade namnen. Detta 
beslut hamnade inför rätta, och ogiltigförklarades, vi kunde inte förverkliga detta. 
(Borgmästaren i Büyükşehir 2008) 

Citatet illustrerar hur kommunen har försökt att ta kontroll över det geografiska 
territoriet genom att ge gator och platser kurdiska namn. Det lexikala valet, våra, 
indikerar att platsen inte har rätt ägare. Här kan man kanske också läsa in debatt-
tekniken med frånvarons närvaro: statens respons är inte förväntad hos respon-
denten. Att en grupp tar ett territorium i anspråk på detta vis är sådant som san-
nolikt skulle förorsaka en reaktion från många stater, men det är något som re-
spondenterna sällan själva nämner. Detta kan uppfattas som en strategi, att fram-
ställa handlingen som korrekt och inte beröra det kontroversiella i agerandet.  
Samtidigt fyller det en funktion att sätta ett kurdiskt avtryck på territoriet och, 
som ordvalen antyder, att markera att platsen redan är det tillhör kurderna (jfr 
White 2004:40–41). En skillnad mellan de olika strategierna är att när metaforer 
får känneteckna platsen leder det inte till rättsliga processer. Däremot är maktre-
lationerna påtagliga när aktörerna försöker re-kurdifiera territoriet och därmed ta 
det i anspråk. Myndigheterna väntar då inte med åtal.  Ett annat exempel som 
                                                          
99 Tanken var att byarna skulle återfå sina ursprungliga namn. 
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dels illustrerar de politiska strategierna, dels blottlägger det asymmetriska makt-
förhållandet och det förhållningssätt som följer därav mot kurdiskan ges när 
borgmästaren för Yenişehir berättar följande:

Slutligen gjorde vi det på kinesiska[satte upp banderoller], i protest mot begräns-
ningarna och förtrycket av det kurdiska språket. Över hela staden satte vi upp 
dessa meddelanden om trevlig Newroz [det kurdiska nyåret] på kinesiska. Vi 
ställdes inte för detta inför någon utredning.  Alltså, kinesiskan skapar inga pro-
blem, förmodligen finns färre än 10 kineser här i Diyarbakır, men 95 procent är 
kurder. (Borgmästare i Yenişehir 2008)

Under intervjun har respondenten klargjort att användandet av bokstäverna Q, W 
och X, som finns i kurdiskan men inte i turkiskan, har gett upphov till åtal när 
kommunen tidigare satt upp banderoller på kurdiska. Respondenten berättar 
också att det enbart är när dessa bokstäver används i kurdiskan och inte i engels-
kan som de åtalas. Respondenten har innan detta berättat att användningen av 
kurdiskan i offentliga sammanhang leder till åtal. ”De åtalar oss, och den verk-
liga anledningen till det är att vi använder det kurdiska språket. Vi säger att vi 
har gjort det på engelska och vi har gjort det på kurdiska.  I engelskan finns 
också Q, W och X. Då skapar ni inga problem, men när det är på kurdiska, alltså 
är ert problem kurdiskan!”(Borgmästare Yenişhir 2008). För att visa på den 
ojämlika behandlingen av språken tar borgmästaren till strategin att på offentliga 
platser önska gott nytt år på kinesiska. Borgmästarens aktion demonstrerar att det 
är det kurdiska språket som är måltavlan och det som uppfattas som hotfullt för 
staten. Det är egentligen inte en oväntad reaktion från staten då staters suveräni-
tet baseras på att nationer har en rumslig utsträckning. Därmed kan det ligga nära 
till hands att bruket av kurdiska i offentliga sammanhang tolkas som uttryck för 
anspråk på ett kurdiskt territorium. Platsen och territoriet är, som tidigare 
nämnts, även av emotionell betydelse för de människor som bebor territoriet.  
Önskan om att skydda territoriet, med andra ord terrritorialiteten, kommer till 
uttryck från två olika håll. Å ena sidan från staten som vill kontrollera redan 
innehavt territorium, å andra sidan från territoriets invånare som med hjälp av 
olika strategier försöker att ta kontroll över det. Följande citat exemplifierar hur 
aktörerna i den politiska sfären betraktar Diyarbakır som ett kurdiskt territorium:  

[...] jag ska ge dig ett konkret exempel: Vi hade ett samarbete med den spanska 
kommunen Santiago de Compostela. Vi startade tillsammans ett projekt och 
presenterade det i EU. Men projekt som dessa måste passera myndigheterna i 
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Ankara och eftersom Santiago de Compostelas kommun i projektet skrev Sur, 
en kommun i det kurdiska området skildes vi från projektet. Det är den här typen 
av saker som vi blir utsatta för. Men de [statstjänstemänen] säger det inte rakt ut 
till oss, istället talas det om simpla saker som att en ansökan eller rapporten inte 
är fullständig. (F.d. borgmästare Sur, november 2008)

Respondentens instämmande, transitiviteten, i beskrivningen av Sur som en del 
av ett kurdiskt område sker implicit i citatet. Hänvisningen till platsen som ett 
kurdiskt område tas det inte uttrycklig ställning till. Däremot är den passiva 
positioneringen tydlig då respondenten refererar till de turkiska myndigheter-
nas kontroll över EU-projektet. I det fall borgmästaren här återger är hans egen 
roll närmast indirekt. Istället är det via en utomståendes röst som borgmästaren 
talar. Detta sätt att positionera och involvera sig kan förstås som en motstånds-
strategi för att kringgå åtal. Utsagan riktar blicken mot det sätt på vilket staten 
hittar anledningar att hindra kurdiska aktörer från att verka, trots att rättsliga 
skäl egentligen saknas. 

I utsagorna hittills kan strategierna kategoriseras som antingen av reell och 
praktisk eller av emotionell och relationell karaktär. De pro-kurdiska aktörerna 
positionerar sig själva både som aktiva subjekt och som objekt för statens re-
spons på den politik de bedriver. 

Detta avsnitt har rört territoriets betydelse och hur territorialitet kommer till 
uttryck i respondenternas utsagor. Nästa delkapitel handlar om den etniska 
sammansättningen av regionens befolkning. 
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8.2.2 ”… det finns också turkar här…”100

I detta avsnitt kommer den etniska sammansättningen i Diyarbakırregionen att 
beskrivas ur ett historiskt perspektiv och respondenternas utsagor om de frågor 
som är knutna till den kommer att diskuteras. 

Befolkningen i Diyarbakır har tidigare till stor del bestått även av armenier 
och assyrier/syrianer. Ett exempel på stadens betydelse är att olika etniska grup-
per har olika namn på den. Bland etniska kurder, i synnerhet bland politiskt ak-
tiva, kallas staden Ahmed, Ahmedia och i vissa fall Diyarbekir, vilket är ett slags 
politiskt ställningstagande. Bland assyrier/syrianer kallas den Abudedmi (Deniz 
1999). 

Orsaken till att allt färre armenier och assyrier/syrianer bor i regionen är 
folkmordet 1915 och de förföljelser som ägde rum därefter (jfr Cagaptay 2006). 
Detta var något som också framhölls av respondenterna. En av borgmästarna 
sade till exempel:” [ I Diyarbakır ] är 90 procent kurder, men jag kan också säga 
att det finns människor med armenisk härkomst i vår kommun som är rädda för 
att säga det [sitt etniska ursprung]” (f.d. Borgmästare i Sur Belediyesi 2008). En 
annan borgmästare sade att kurderna utgjorde 96 procent av befolkningen i Diy-
arbakır och att andra etniska grupper såsom armenier och assyrier/syrianer hade
minskat till den grad att de inte längre fanns. Vidare sade respondenten om den 
etniska sammansättningen i Diyarbakır: ” [...] det finns också turkar här, de är i 
regel statligt anställda, militär och polis, förutom dessa är alla invånarna kurder” 
(Borgmästare i Yenişehir 2008). I respondentens utsaga pekas det på att de et-
niska turkarnas roll i Diyarbakır är att utöva makt och administrera regionen. 

Vad gäller den etniska sammansättningen går det att urskilja en förändring i 
respondenternas utsagor. Under första intervjuomgången 2005 var det endast en 
respondent som nämnde armeniernas och assyriernas/syrianernas tidigare när-
varo i regionen. I den andra intervjuomgången 2008, så var det flera som nämnde 
att till följd av de förföljelser som ägt rum endast få med annan etnicitet nu levde 
i regionen. En orsak förändringen kan vara mordet på författaren Hrant Dink som 
en av borgmästarna (Yenişehir 2008) nämnde i samband med frågan om be-
gränsningarna i yttrandefriheten i Turkiet. Hrant Dink hade väckt uppmärksam-
het genom att skriva om folkmordet på armenierna och frågan hade sedan mordet 
blivit allt mer omtalad. Ämnet hade på det viset blivit mer accepterat och inte 
tabubelagt som tidigare, även om det fortfarande är ett känsligt ämne i Turkiet. 

En metod som den turkiska staten hade på 30-talet för att motverka att gruppi-
dentiteten stärktes bland etniska kurder i de sydöstra regionerna, var att deportera 
kurder till de turkisktalande regionerna där de skulle assimileras till etniska tur-

                                                          
100 Borgmästare i Yenişehir 2008.  
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kar (jfr Cagaptay 2006). Följande uttalande illustrerar hur främmande den etno-
politiska situationen kan te sig för en utomstående betraktare: 

För några år sedan intervjuades jag av en europeisk journalist, som frågade mig 
hur många procent av partiets medlemmar som är kurder. Vid det tillfället 
kunde jag endast minnas en enda medlem med turkiska rötter. Denne kan inte 
räknas som turk längre för han är assimilerad. Självklart vill vi kurder inte assi-
milera någon, men den lärarvännen har bott i 30 år tillsammans med oss. Han är 
inte kurd men har kurdifierats och har tillägnat sig den kurdiska nationella frå-
gan. Trots att han sedan 10-tals år är pensionerad så bor han kvar här, istället för 
att flytta tillbaka till sin hemstad. Journalisten som jag nyss nämnde blev en 
aning förbryllad och frågade hur det kunde vara möjligt att det inte fanns några 
etniska turkar. Jag svarade att det inte fanns några och det gjorde det verkligen 
inte. Journalisten menade på att det här är Turkiet och det är rätt, men geogra-
fiskt är det Kurdistan. För kurder, om vi inte ser till södra Kurdistan, så finns 
inte en kurdisk stat, men det finns ett kurdiskt land. Det finns ingen kurdisk stat, 
men det finns ett kurdiskt land! Om den turkiska, arabiska och persiska militär-
kraften hade tillåtit så hade vi kunnat säga exakt var de kurdiska gränserna går. 
Därför finns det inga turkar här. På detta stadium finns här inga turkar. Journa-
listen fortsatte att insistera på att det fanns turkar här. De turkar som finns här är 
inte turkar som är bosatta här, det är guvernören, befälhavare, folk med högt an-
seende och byråkrater. Det är tjänster som inte ges till kurder. De kommer hit 
för att övervaka. Guvernören kommer hit för en bestämd tid. Det finns inga tur-
kar här, verkligen, i den här geografin finns det inga turkar. De, som tas hit, tas 
hit med en särskild avsikt (HAK-PAR 2008).  

Bilden av Diyarbakır som ett till största delen kurdiskt område ges även i föl-
jande utsaga: 

Det är vårt huvudarbete för 95 procent av Diyarbakır består av kurder. […] andra 
etniska grupper är nästan obefintliga här. Tidigare fanns här syrianer, armenier, de 
finns fortfarande i vår stad men är väldigt få. (Borgmästaren i Yenişehir Be-
lediyesi 2008). 

Respondenterna framhäver genomgående bilden av Diyarbakır som ett område 
med kurdisk befolkning. Andra etniciteter nämns visserligen, men ses till följd 
av historiska omständigheter som marginella. Den turkiska delen av befolkning-
en beskrivs av respondenterna som ett administrativt skikt. Nästa delkapitel, 8.3 
Repression och motstånd, handlar om hur pro-kurdiska aktörer diskursivt tilläm-
par olika motståndsstrategier.
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8.3 Repression och motstånd 
Detta delkapitel är uppdelat i fyra olika avsnitt: 8.3.1 ”De kan döda oss, men inte 
förinta oss!”, 8.3.2 ”… vi var tvungna att göra en publikprofil”, 8.3.3 ”Det finns 
inga statstjänstemän i Turkiet, istället finns statens män” och 8.3.4 ”… det råder 
alltid ett visst tillstånd här …”. De intervjuer som ligger till grund för delkapitlet 
har genomförts med företädare för organisationer, partier och medier. I delka-
pitlet kommer frågan om vilka diskursiva motståndsstrategier som används av de 
pro-kurdiska aktörerna att diskuteras. 

8.3.1 ”De kan döda oss, men inte förinta oss!”101

Trots att det råder konkurrens mellan pro-kurdiska aktörer, finns det också en 
politisk samhörighet dem emellan. Till exempel är det personliga risktagandet, 
som det politiska engagemanget medför en av de erfarenheter som de pro-
kurdiska aktörerna delar. Det personliga risktagandet kan tolkas som ett ställ-
ningstagande för rätten till ett politiskt liv. Rätten till det politiska livet kan i de 
pro-kurdiska aktörernas perspektiv ses som förnekad av staten, som i viss ut-
sträckning har möjlighet att avsluta, eller att tillåta det politiska livet. Historiskt 
sett har har makten över liv och död legat hos en suverän (jfr Foucault 
1991:258f). Ett indirekt risktagande som innebär stora personliga uppoffringar 
betraktas i denna avhandling också som en form av motstånd (jfr Foucault 
1988a:12). Den politiska människokroppen kan då förstås som ett instrument för 
att föra upp politiska frågor på dagordningen. Eftersom respondenterna betonar 
det personliga risktagandet kan man tolka det som en form av motståndsstrategi. 
Detta perspektiv på risktagandet medför att motståndet inte enbart bör ses som 
en åsiktsyttring utan som något som pro-kurdiska aktörer gör som en konsekvens 
av sin identifikation med den kurdiska frågan. Risktagandet förmedlar djupet i 
engagemanget, såväl till den pro-kurdiska rörelsen som till dem som står utanför 
rörelsen. Att aktörerna är beredda att ta personliga risker skickar dels en signal 
till statens institutioner om motståndets styrka, dels ligger en underförstådd 
uppmaning till andra kurder att på samma sätt vara beredda till uppoffringar.  

Här nedan presenteras först ett par citat som illustrerar hur den kurdiska iden-
titeten tidigare varit föremål för angrepp. Ytterligare citat exemplifierar de pro-
kurdiska aktörernas motståndsstrategier inom studiens tidsram. Ett första exem-
pel på hur man strävat efter att eliminera det kurdiska språket, som bör tolkas i 
ljuset av att den turkiska nationalismens fundament har varit en språklig och 
kulturell rörelse är: ”Min far talade om för mig att när han var ung och gendar-
meriet kom till deras by gömde sig alla som inte kunde turkiska i ladorna”

                                                          
101 HAK-PAR 2008 
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(Mazlum-Der 2005). Ett annat exempel på att kontrollen inte enbart gällde män-
niskor utan också det kurdiska språket gav Revisorsamfundets företrädare: 

Under 80-talet kunde man inte ens tala kurdiska i telefon.  Jag minns mycket väl 
en dag när jag satt i telefon och talade kurdiska. Plötsligt bröts samtalet av en sek-
reterare som talade om för oss att det var förbjudet att tala kurdiska och att vi 
kunde straffas för detta. Det var strikt kontrollerat och på grund av detta talade 
man inte kurdiska öppet på gatorna då risken fanns att någon skulle höra en. Inte 
heller vågade man lyssna på kurdisk musik med hög volym. Men så är det inte 
idag! Idag kan man tala kurdiska, även om det inte är ett offentligt språk ännu. 
(Revisorsamfundet 2005) 

Kvinnoföreningen KA-MER:s respondent berättade:  

Under tiden som undantagstillstånd rådde här upplevde vi en hel del bekymmer.  
Till exempel låg vår förra lokal en gata härifrån, högst upp i huset. Mittemot vårt 
fönster fanns en byggnadsställning som stod där i ungefär ett års tid. Vi visste un-
der hela denna tid att det inte var fråga om en reparation utan att det som försig-
gick där var att polisen övervakade oss. Alla som kom till oss registrerades, allt vi 
gjorde var kontrollerat, våra telefoner avlyssnades och så vidare. Under hela den 
här tiden visste vi om det, men vi var också väldigt säkra på vad vi själva sysslade 
med. Man kan säga att vi under vissa tider har levt i skräck. Det har funnits till-
fällen då vi har varit väldigt rädda. (KA-MER 2005) 

I citaten ovan påpekar respondenterna att de har känt rädsla i privata samman-
hang på grund av sitt politiska engagemang. I citaten finns inga indikationer på 
att aktörerna gör motstånd mot dessa aktioner förutom att de försöker undvika 
ytterligare repressalier. Vad gäller subjektspositionering ger citaten inte någon 
entydig bild förutom att man framställer sig som objekt för kontrollen. Citaten 
reflekterar social praktik i ett betydligt hårdare politiskt klimat än det som rådde 
vid intervjutillfällena. I de kommande exemplen resonerar respondenterna kring 
det personliga risktagandet: 

Under 2000-talet är det inte möjligt att begå ett folkmord mot kurder. De kan döda 
oss, men inte förinta oss. Människor som vi är heller inte särskilt rädda för döden. 
Det är inte möjligt att vara det heller. (HAK-PAR 2008)  

Vi har för närvarande ett antal åtal mot oss och anledningen till detta kan vara att 
vi är ett banbrytande parti i Turkiet; det är svårt, men vi bryr oss inte längre om 
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det väcks åtal mot oss! Jag har just nu tre åtal som har väckts mot mig, ett av dem 
gäller ett uttalande som jag gjorde första maj. (DEHAP II 2005) 

Det som går att säga är att vi är en annan sorts parti. Att vi att vi närmar oss folk 
på ett annat sätt, gör att folk känner att det finns nya möjligheter. Men genom det 
sätt som det politiska systemet fungerar på, så ser det inte ut att finnas nya eller 
positiva möjligheter. Idag har vi 56 borgmästare, alla stödjer de idén om olika kul-
turer och språk. Eftersom det går emot den officiella ideologin, är de utsatta för 
stor press. Dessa partikollegor har fått så många åtal mot sig att de kan få till-
bringa de tio närmaste åren i fängelse. (F.d. borgmästaren i Sur Belediyesi 2008) 

Våra författare och skribenter har varit fängslade och fått betala böter. De har bli-
vit åtalade och hotade och tvingats att fly landet. Vidare har vår tidskrift blivit 
konfiskerad, våra böcker förbjudits, och så vidare. Men vi fortsätter, ingenting 
kommer att få oss att upphöra med att slåss för rättvisan och för vad vi tror är rätt 
och riktigt. Även om vi vet vad som kan hända, kommer vi att fortsätta att publi-
cera det som har skrivits. (Chefredaktör Demanu 2005) 

Eftersom lagarna är begränsande räcker de inte till, därför bedriver vi verksamhet 
som överträder dessa lagar. Ett exempel är kurdfrågan. Fastän det är förbjudet att 
bedriva politik på kurdiska så görs många av våra uttalanden på kurdiska. I rättslig 
mening är det förbjudet; om de vill kan de åtala oss, dra oss inför rätta, och straffa 
oss. Men vi fortsätter i alla fall. Exempelvis, fastän det är förbjudet att använda 
ordet gerilla så insisterar vi på att göra det. Lagarna är både väldigt restriktiva och 
begränsande. Vi överträder dem, och begränsas inte av dem. Vi benämner PKKs 
folk som gerilla, om det ska förekomma i någon mening, så säger vi gerilla. Om 
staten har bränt ner byar, eller dömt oskyldiga så uttrycker vi det som statsterr-
orism.  Det är förbjudet att säga så också, och på grund av detta yttrande har vi 
åtalats. Vi håller oss inte inom ramen för det som tillåts i lagarna. Det är därför vi 
blir åtalade och dömda. Lagarna är outvecklade, men vi överträder dem. Trots att 
de är outvecklade insisterar vi på att använda vårt eget ordförråd, våra uttryck och 
vårt språk för att det ska bli lagligt. Vi tar riskerna. (DTP 2008) 

I citaten ovan ser man en konfrontativ subjektspositionering. Respondenterna 
beskriver hur de använder sitt liv eller sin kropp som en politisk sköld. Även om 
citaten inte säger det direkt, innebär det politiska deltagandet och motståndet 
också att respondenterna gör en riskkalkylering. På frågan om de pro-kurdiska 
aktörerna medvetet tar risker svarade KADEP:s  respondent: ”Självklart!”. Ris-
kerna är enligt denne åtal, utredningar eller straff (KADEP 2008).  På frågan om 
respondenten exempelvis vid ett pressuttalande begränsar sig svarar denne: 
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Självklart gör jag den kalkylen. Vi förbereder oss utifrån om det som ska sägas 
utgör risk för åtal eller liknande repressalier […] Alltså, det beror på om man är 
redo att ta konsekvenserna av sitt handlande.  Om man kan det, varför inte. Det 
gör vi ibland, men inte på det sätt vi vill. (KADEP 2008) 

På frågan om risktagandet uttryckte HAK-PAR en mer konfrontativ och riskta-
gande attityd:  

Allt kan hända. Vi gör allt öppet, allt som sagts här säger jag överallt, på möten, i 
pressen och i domstolar. Vi gör det för Kurdistans skull, för demokratins skull. 
(HAK-PAR 2008)

Att förespråka att principerna för mänskliga rättigheter skyddas framhålls också 
som en orsak till repressalier:  

Politiska partier har i Turkiet inte lika rättigheter. Kanske kan du om du inte vill 
höra, inte se och inte veta något, uppfatta det som om alla partier hade samma rät-
tigheter. Om man i Turkiet låtsats som ingenting och själv spelar på den politiska 
situation som råder, kan man komma långt som parti. Men om man istället vill 
vara ett parti som vill skydda de mänskliga rättigheterna, människors rätt till sin 
identitet och alla människors rätt att få uttrycka sig fritt, då har man inte samma 
möjligheter att lyckas, eller ens samma rättigheter. (DEHAP II 2005) 

Respondenten berättar vidare i intervjun att orsakerna till åtal är att har tagit upp 
frågor som är problematiska för staten och liksom hos de andra respondenterna 
rör det sig främst om frågor som har med demokrati att göra, frågor som enligt 
honom inte borde betraktas som radikala (DEHAP II 2005). 
  

Nej, juridiskt kan kurderna inte uttrycka sig politiskt, inte enligt partilagen, men vi 
gör det i alla fall. Vi är ett kurdiskt parti, vi bedriver kurdisk politik. Det är därför 
vi vid upprepade tillfällen blir nedlagda och dömda. Problemet är att kurdiskhet 
inte erkänns. Vi insisterar på att vi är kurder, att vi vill leva som kurder och att vi 
vill bedriva kurdisk politik. I gengäld blir våra partier nedlagda, vi blir anhållna, 
hindrade och slagna. (DTP 2008) 

Jag är rättsvetare, jag är advokat. Enligt lagarna så är vårt handlande brottsligt. 
Men när vi betraktar det ur ett rättviseperspektiv är det lagligt. Alltså, vi ser inte 
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på våra handlingar genom de trångsynta turkiska lagarna. Vi ser istället till den 
universella juridikens principer. Vi ser till hur lagarna tillämpas i EU, när vi ser 
det ur den vinkeln så återspeglar det Turkiets anti-demokratiska handlingar. Där-
för måste lagarna ändras, vi bör därför inte avvika från våra tillämpningar. Ett ak-
tuellt exempel är att staten har börjat med kurdiska sändningar i TV, under en 
halvtimme per dag och de funderar nu på att utöka detta till en dygnet-runt-kanal. 
När de gör det själva är det inget problem, när staten själv, från TRT kan de göra 
kurdiska sändningar, men de folkvalda kommunerna kan inte göra något på kur-
diska. Det råder dubbelsidighet. Man tillämpar dubbla standarder, det är diskrimi-
nering. Den grundläggande förklaringen till detta är att de ser det som legitimt.  
Källan till detta är att det saknas respekt för kurder, kurdisk politik, kurdernas 
krav, det kurdiska språket, den kurdiska kulturen och den kurdiska identiteten. De 
har mottot: ska det göras, kan vi göra det själva. […] Därför ska vi inte ta ett steg 
tillbaka från vår praktik, vi ska fortsätta!  Det vi ser som rätt och det som är vårt 
folks krav ska vi… Det legitimt kurdiska, den kurdiska identiteten, det som är 
värdefullt för kurder, detta arbete ska vi fortsätta med och oavsett vad som händer 
ska vi aldrig ge upp detta. (Borgmästaren i Yenişehir Belediyesi 2008)

Borgmästaren i Büyükşehir Belediyesi har vid åtskilliga tillfällen blivit åtalad.
Trots det fortsätter han sin verksamhet:  

Vi har definitivt inte upphört med våra aktiviteter, och kommer aldrig att göra det, 
oavsett antalet åtal mot oss. Jag kan enbart tala för mig själv, men så länge som 
jag är här så kommer jag aldrig att ge upp denna fråga. Jag kommer aldrig att ge 
upp det kurdiska språket och kulturen, och i princip inte bara det kurdiska språket, 
utan alla språk som talas i Diyarbakır. (Borgmästaren i Büyükşehir Belediyesi 
2008) 

Genom att betona engagemanget för alla språk återkopplar borgmästaren här till 
rättighetsdiskursen och positionerar därmed den pro-kurdiska diskursen i denna. 
Att en riskkalkyl inte enbart görs av de pro-kurdiska aktörerna antyds av 
Büyükşehirs borgmästares svar på min fråga om varför inte han blev avsatt från 
sin tjänst, medan Surs borgmästare blev avsatt. Detta trots att deras praktiska 
verksamhet inte skiljde sig stort åt i något avseende:  

Beslutet som Surs borgmästare tog är jag en del av; jag är också en del av utred-
ningen och står inför rätta. När Surs kommun får sin dom kommer den att gälla 
även mig. Den risk som togs av dem har också vi tagit och vi löper fortfarande 
den risken. Och min åsikt är den att detta är en risk värd att ta. […] Min åsikt är 
den att deras handlande var av politisk karaktär. De kunde i princip istället ha av-
satt mig, men gjorde inte det. De vågade inte ta den risken, om du frågar mig. De 
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skulle inte ta den risken av politiska skäl. (Borgmästaren i Büyükşehir Belediyesi 
2008) 

Det ”de” som omtalas är staten. Aktören visar i utsagan att det finns en tredje 
instans som bedömer statens handlande och vars uppfattning kan skapa konse-
kvenser för staten. I detta fall rör det sig dels om vad EU anser och dels om in-
ternationell rätt.  Respondenterna tillfrågades också om de trodde att de var 
övervakade:  

Ja, det tror jag, inte heller bara under tiden som jag har varit borgmästare, utan se-
dan 1995, då jag gick med i Föreningen för Mänskliga Rättigheter. Jag tror fak-
tiskt att mina telefoner har blivit avlyssnade sedan dess, och jag tror också att vi, i 
just detta ögonblick, också är övervakade. Våra liv är i sin helhet övervakade. Det 
kan ses som en symbol för hur fria vi egentligen är. (Borgmästaren i Büyükşehir 
Belediyesi 2008) 

Yenişehirs borgmästare svarade på samma fråga på följande vis:  

Jag tror inte, vi är just nu till 100 procent avlyssnade. Och det är jag säker på och 
detta inte enbart nu utan det har skett de senaste 15 åren. (Borgmästare i Yenişehir 
Belediyesi 2008)  

De motståndsstrategier och tekniker som förekommer i detta avsnitt är främst 
olika diskursiva motståndsstrategier. I och med de nya politiska möjlighetsstruk-
turerna möjliggörs, om än i begränsad utsträckning, pro-kurdisk mobilisering. 
Respondenternas vetskap om Turkiets önskan om ett EU-medlemskap gör EU:s 
uppfattning central. Det bidrar till att respondenterna hittar nya kanaler, vilket 
illustrerades av att respondenterna sätter sin politiska situation i ett större poli-
tiskt sammanhang, varigenom de utövar påtryckningar mot staten. En mer kon-
frontativ attityd kan, även om den innebär ett risktagande, ses som en återspeg-
ling av de möjligheter som detta större sammanhang erbjuder. Den politiska 
situationen kan tolkas dels på så sätt att det läget inte är lika låst och riskfyllt 
som tidigare, dels på det vis borgmästaren för Büyükşehir gjorde när han sade 
“de vågade inte ta den risken”. Detta är ett uttryck för tanken att även de pro-
kurdiska aktörerna har inflytande över den politiska ordningen. Således bör de 
diskursivt formade motståndsstrategierna förstås i relation till historiska politiska 
processer (jfr Dreyfus & Rabinow 1983:72-3). När den sociala praktiken föränd-
ras sker detta också diskursivt, vilket visar sig i att respondenternas taktik när det 
talar om om sitt politiska engagemang präglas av större öppenhet vid det senare 
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intervjutillfället. Den makt de pro-kurdiska aktörerna strävar efter kan i denna 
kontext förstås som rätten att äga sin egen politiska identitet.  
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8.3.2 ”… vi var tvungna att göra en publikprofil.”102

I detta avsnitt redovisas resultatet av intervjuer som genomfördes 2005 och 2008, 
med företrädare för tre tv-stationer (vilka även sänder radio), Gün-Tv, Söz-Tv
och ART, en tidskriftsredaktör på Demanu samt chefredaktören för dagstidning-
en Güneydoğu Ekspress. Samtliga företräder lokala eller regionala medier i Diy-
arbakırregionen. Radio- och tv-stationerna spelade kurdisk musik. Tidskriften 
Demanu är en tvåspråkig tidskrift med artiklar på både kurdiska och turkiska. 
Dagstidningen Güneydoğu Ekpress publicerar till skillnad från de andra medier-
na, artiklar endast på turkiska. År 2008 intervjuades även den satellitsända tv-
kanalen Kürdistan-Tv och den lokala tv-kanalen TV21. Tidskrifter och dagstid-
ningar som tillkom i studien 2008 var Azadiya Welat, Deng, Mizgin-Der, Olay, 
RojaKurd och Vate. 

I och med de konstitutionella förändringar som påbörjades 2001 tilläts kurdisk 
musik i privata radio- och tv-stationer. Fyra år senare, 2004, blev det formellt 
sett också möjligt att sända kurdiska tv- och radioprogram. TRT, den turkiska 
nationella tv-kanalen, började i samband med detta att sända ett 30 minuter långt 
program på kurdiska. Möjligheterna att göra sändningar på kurdiska var dock 
begränsade till att enbart gälla nyhetsprogram, musikvideor och kulturprogram. 
Längden på sändningarna var också begränsad. År 2005 fick kurdiska tv-
program vara högst 45 minuter långa och endast sändas fyra dagar i veckan. 
Radiostationer tilläts att sända 60 minuter per dag på kurdiska och maximalt fem 
dagar i veckan. Andra begränsningar var att barnprogram, politiska program och 
långfilm inte fick sändas på kurdiska (Yildiz 2005:66-7). Även om de rättigheter 
som gavs etnopolitiska aktörer 2005 var begränsade innebar de att de politiska 
ramarna ändrades och gav nya förutsättningar för pro-kurdiska media. Här nedan 
kommer ett antal exempel illustrera hur den nya lagen tillämpades av de pro-
kurdiska aktörerna och hur möjligheterna kringskars av byråkratiska processer.
På så vis får man en bild av de pro-kurdiska aktörernas handlingsutrymme och 
därmed också av de motståndsstrategier de använder sig av såväl diskursivt som 
praktiskt.  

Av respondenternas utsagor 2005 framgick att möjligheten att spela kurdisk 
musik, trots den formellt mer liberala hållningen, begränsades av restriktioner. 
Ett exempel som nämndes var att innehållet i sångerna inte fick vara politiskt. 
Sånger som berättade om tortyr och grymheter i början av förra seklet förbjöds. 
Enligt Gün-Tv tolkades de av myndigheterna som att de uppmanade till etnisk 
separatism, vilket gav upphov till åtal. Vid intervjun med Gün-Tv 2005 berättade 
respondenten att det hade väckts närmare 20 åtal mot dem på grund av att de 
hade spelat förbjuden musik. Till följd härav hade tv-kanalen tvingats betala 

                                                          
102 Gün-Tv 2005 
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höga bötesbelopp och periodvis upphöra med sina sändningar. Sådana problem 
hade tv-stationen alltjämt 2008. Som exempel nämnde representanten att när 
Gün-Tv hade spelat upp en sång av Şivan Perver103 ett par år tidigare, hade myn-
digheterna beslutat att de måste upphöra med sina sändningar under ett helt år. 
På Gün-Tv överklagade man beslutet, med framgång. Dock väcktes då ett nytt 
åtal vilket ledde till att Gün-Tv dömdes till att upphöra med sändningarna under 
45 dagar. Respondenten betonade att det i princip var omöjligt att på förhand 
veta vilka sånger som var förbjudna och orsakade problem och berättade också 
att om en sång på en skiva förbjudits så betraktades hela skivan som förbjuden. 
Det spelade således ingen roll om resterande sånger var opolitiska, till exempel 
kärleksballader. Andra tillfällen när tv-kanalen har fått upphöra med sina sänd-
ningar har varit när den audiovisuella överstyrelsen RTÜK ansett att kanalens 
nyhetsinslag påminde alltför mycket om Medya-Tv:s104 inslag. Vid det andra 
intervjutillfället 2008 sade respondenten att stationen fick betala bötesbelopp 
framförallt för att DTP hade fått för mycket utrymme i sändningarna (Gün-Tv 
2005; 2008). Detta var något som representanten för Söz-Tv också skildrade. 
Situationen beskrevs av respondenten på följande sätt: ”Inför lagen är vi inte 
jämlika! Ta Ferhat Turunc105 som exempel, hans sånger har förbjudits och vi har 
fått betala böter för att ha spelat dem (Söz-Tv 2005)”. Även ART hade 2005 
tvingats göra uppehåll i sina sändningar då de spelat förbjuden musik. Enligt 
dess representant berodde det på den tunga, komplicerade byråkratin i Turkiet. 
Hans åsikt var att kanalens arbete skulle underlättas avsevärt om de byråkratiska
hindren inte var så omfattande. Även denna respondent nämnde att man inte 
visste vilka sångtitlar som förbjudits och anmärkte att tv- och radiostationerna 
borde få reda på de restriktioner som råder. Han berättade 2005 också att en sång 
kunde hinna vara förbjuden i två månader innan han och hans medarbetare upp-
täckte det. Under den tiden kunde de råka sända förbjuden musik utan att vara 
medvetna om det. Därmed löpte de risk att tvingas upphöra med sändningarna.
Han berättade också att en del av problemet är att en sång kan vara tillåten tills 
någon myndighet anser att sången kränker någon av statens principer. När det 
”upptäcks” förbjuds sången, men informationen om det sprids inte till medierna. 
Samtidigt ansåg samma respondent 2005 att medier i Turkiet utsätts för hård 
granskning. Enligt honom måste medier därför gå försiktigt fram och han berät-
tade att han själv var ytterst noggrann när de gällde vilka som fick delta i pro-
grammen, speciellt i direktsändningar. Ändå var alla beslut om deltagare och 
ämnen i programmen riskfyllda (ART 2005).  
                                                          
103 Şivan Perver är en kurdisk musikikon som har haft en betydelsefull roll för många 
människor i den kurdiska diasporan.  
104 Medya-Tv är en satellitsänd kurdisk kanal som har förknippats med PKK. 
105 Turnuc är en kurdisk artist. 
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Trots att det formellt sett var tillåtet med kurdiska sändningar väntade Söz-Tv 
2005 fortfarande på sitt tillstånd (Söz-Tv 2005). Förutom de ovan nämnda re-
striktionerna för att sända program på kurdiska, berättade företrädaren för Gün-
TV 2005 att: ”De program som görs på kurdiska måste textas på turkiska…”
(Gün-Tv 2005). Det uppfattades vid intervjun 2008 som ett stort hinder i arbets-
processen (Gün-Tv 2008). Man menade att det kravet var anmärkningsvärt och 
ytterligare ett bevis på att möjligheterna gavs med förbehåll, då det inte finns 
någon tradition att tv-program textas. När Gün-Tv beslöt sig för att ansöka om 
sändningstillstånd gällde ansökan ett kurdiskt konstprogram. För att kunna an-
söka om detta var man tvungen att ta kontakt med otaliga myndigheter för olika 
intyg som krävdes. Enligt Gün-Tv:s respondent var det stor skillnad i ansök-
ningsprocessen beroende på om sändningarna skulle göras på turkiska eller på 
kurdiska. För sändningar på turkiska krävdes inte samma formaliteter som för att 
sända på kurdiska. Han berättade att ett annat hinder var att programmets repor-
ter måste uppges i ansökan. Myndigheterna godkände dock inte ansökningen, 
med hänvisning till att den var ofullständig. Gün-Tv:s företrädare berättade:  

Det som ansågs göra vår ansökan ofullständig var att det inte hade gjorts en
publikprofil på om invånarna i Diyarbakır talade kurdiska. Detta uppmärksamma-
des i media och guvernören i Diyarbakır var tvungen att svara på frågan om det ta-
lades kurdiska i Diyarbakır. Då guvernören var osäker på vad han skulle svara på 
denna fråga tog han kontakt med regeringen. Den kontaktade i sin tur universitetet 
i Dicle och bad om besked om huruvida det verkligen talades kurdiska i dessa om-
råden. […] Underligt är det ändå att vi som har gjort ansökan om att få göra sänd-
ningar på kurdiska får följa beslutsgången genom media, ingen kontakt togs med 
oss. […] I Turkiet kan man efter att ha sökt tillstånd hos RTÜK och inte ha fått 
svar efter två månader ta det som ett klartecken att börja sändningarna. När det 
gällde sändningar på kurdiska så ville vi inte ta den risken så vi beslöt oss för att 
vänta tills vi fick vårt tillstånd. I april 2004 fick vi besked från RTÜK, när vi und-
rade vad som hänt med vår ansökan, att giltighetsdatumet för ansökan passerat 
och att ansökan inte längre var giltig efter nio månader.  Vi fick inte reda på varför 
vår ansökan inte hade betraktats som fullständig. Vi beslöt oss för att sända till-
baka samma ansökan, men med ett tillägg där vi ställde frågan varför inte vår 
första ansökan ansetts vara fullständig. Det tog ett helt år för RTÜK att fatta be-
slutet om vi fick sända ett program på kurdiska. Vid det laget hade frågan till och
med uppmärksammats på CNN och i Hürriyet [en av Turkiets stora dagstidningar] 
som kritiserade RTÜK, vilket ledde till att vi fick reda på att av de tre stationer 
som hade ansökt om att få göra kurdiska sändningar var Gün-Tv den enda kanalen 
som hade beviljats tillstånd och detta efter att vi hade gjort en komplettering i vår 
ansökan sades det. Vi hade ju inte gjort någon komplettering! Vi sände exakt 
samma ansökan som den första, förutom att vi frågade vad som ansetts vara ofull-
ständigt. (Gün-Tv 2005) 
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Precis som ART:s representant uppgav respondenten på Gün-Tv att de alltid var
tvungna att tänka på vad som sades i programmen och hur det kunde tolkas av 
myndigheterna. Enligt honom var det lagen om ”statens odelbarhet” samt lagen 
om uppvigling som tenderade att tolkas till deras nackdel. Han berättade: ”Det 
ser ut som ett steg i rätt riktning men egentligen så är vi ganska begränsade av 
reglerna”(Gün-Tv 2005). Och vidare:  

Vi kan till exempel inte i våra program tala om det kurdiska folket utan måste då 
istället säga kurder eller de med kurdiskt ursprung. För talar vi om det kurdiska 
folket tolkas det inom ramen för lagarna som om vi skulle uppmana kurder till att 
bryta sig loss från Turkiet. (Gün-Tv 2005) 

De tryckta mediernas villkor var enligt chefredaktören på tidskriften Demanu 
begränsade; samtidigt uppgav han att det hade skett förbättringar när det gäller 
hur ofta tidskriften konfiskerades av myndigheterna. Tidigare kunde myndighet-
erna konfiskera nästan alla nummer, men numera skedde det alltmer sällan, be-
rättade han 2005. Under intervjun berättade han: ”I Turkiet är möjligheterna 
begränsade för kurder att göra tv-sändningar eller ge ut tidskrifter, om man vill 
handla inom ramen för vad lagarna ger utrymme till” (Demanu 2005). Enligt 
honom var det omöjligt att skapa folkopinion: ”Staten tillåter bara de nyheter 
som den själv vill se och beklagligt nog är det också dessa nyheter som visas upp 
för världen” (Demanu 2005). Han fortsatte: ”På sistone har Turkiet försökt ge 
sken av en pågående demokratiprocess, som att det numera ska vara tillåtet för 
alla att uttrycka det de vill. Men det är bara något som den turkiska staten vill ge 
sken av” (Demanu 2005). Vad gäller konfiskeringen av tidningen berättade re-
spondenten 2008:

De senaste tre åren har inte tidskriften konfiskerats. Det skedde framförallt innan 
reformprocesserna.  Men i mars 2006 konfiskerades tidningen. Polisens handlande 
är avhängigt av det politiska klimatet och den kan pressa oss för nöjes skull. Vi 
hade i det numret tagit upp betydelsen av Newroz och skrev artiklar om kurder 
och Kurdistan. Vi hade personliga distributörer som delade ut tidningen … som 
häktades men som sedan släpptes. Det här är ett sätt att hota oss på men också att i 
offentliga sammanhang lägga en skugga över hur viktig denna fråga är.  (Demanu 
2008) 

När det gäller risken för konfiskering av tidningen är det märkbart att den mins-
kat mellan 2005 och 2008. En annan jämförelse som antyder hur möjligheterna 
för tidningar har ändrats gäller möjligheterna att distribuera tidningar på kur-
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diska.  Under intervjun 2005 berättade Demanus chefredaktör att människor trots 
förbättrade politiska villkor var rädda för att köpa deras tidskrift: ”… de vill inte 
offentligt bära med sig tidningen eller ta med den till jobbet” (Demanu 2005). 
Trots att förutsättningarna och omständigheterna för kurdiska medier hade för-
bättras avsevärt, ”har rädslan ändå hunnit rota sig i människornas psyken”, sa 
han (Demanu 2005). Som ett exempel på detta nämnde han 2005: 

I Demanu finns det inga annonsplatser eftersom inga företag vill annonsera i tid-
ningen. Anledningen är att annonserande företag skulle få problem för att de 
skulle antas stödja oss. (Demanu 2005)  

Drygt fyra år senare, 2008, berättar samma respondent:  

Ett exempel som händer just nu är hur det är att prenumerera på vår tidning. På 
posten tar de betalt av oss för att dela ut vår tidning till prenumeranterna, men det 
görs inte, för tidningen delas aldrig ut. På så sätt försöker de hindra oss! För att 
kringgå detta så lämnar vi inte längre vår tidning till posten i Diyarbakır. Istället 
gör vi alla förberedelser här och åker sedan iväg till [staden] Batman och postar 
dem därifrån.  Kanske upptäcker de snart i Batman att tidningen distribueras däri-
från och då kommer vi återigen att hindras. Då får vi posta tidningen från någon 
annan stad, tills statens säkerhetsanställda upptäcker det på nytt. Den här tröskeln 
har vi inte passerat än. (Demanu 2008) 

Det går här att se att respondentens taktik är att handla utan att få myndigheter-
nas uppmärksamhet.  

I intervjun med chefredaktören för Güneydoğu Ekpress berättade denne att 
han personligen inte kände någon tvekan eller oro inför att skriva om regionala 
dagsnyheter. Enligt honom kunde tidningen utan problem till exempel rapportera 
om händelser i norra Irak. Gün-TV:s respondent däremot berättade att de hade 
fått upphöra med sändningarna under en månads tid på grund av rapporteringar-
na om norra Irak (Gün-Tv 2005). Att kunna kunna rapportera från norra Irak 
betraktade Güneydoğu Ekpress chefredaktör som mycket positivt då situationen 
där var en viktig fråga för tidningen (2005).

Företrädaren för Güneydoğu Ekpress berättar att tidningen grundades 2003 
sedan undantagstillståndet hade upphävts. Innan dess jobbade han som journalist 
för tidningen Hürriyet (Güneydoğ Ekpress 2005). Han berättade också:

Jag anser inte att vi möttes av särskilt mycket förtryck. Vi levde inom ramen för 
de lagar som gällde under undantagstillståndet. Jag arbetade som journalist på de 
premisserna och det var inte något problem. (Güneydoğu Ekpress 2005) 
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Företrädaren för tv-kanalen ART anser att det är vars och ens ansvar att handla 
inom de ramar som lagarna tillåter eftersom det är först när man inte gör det som 
problem uppstår. Han ansåg att det var möjligt för ART att göra ett program om 
kurders problem även om ämnet var väldigt känsligt. Han berättade dock att 
programmen inte fick behandla några politiska frågor och att man måste vara 
försiktig med vad man sände. Avslutningsvis påpekade han att denna försiktighet 
inte var något som RTÜK uttryckligen krävde utan att det snarare rörde sig om 
en respekt som han menade att det var självklart att hysa för RTÜK (ART 2005).  
Vid andra intervjuomgången 2008 berättade respondenten att de hade valt att inte 
sända kurdiska program och att tv-stationen inte upplevde några problem alls när 
det gällde att sända kurdisk musik. Orsaken till att man inte sände tv-program på 
kurdiska var tekniska hinder, såsom att det krävdes textning av program på kur-
diska, vilket även gällde direktsända program, och därmed var det omöjligt för 
ART att sända sådana program (ART 2008). Vi ser här att de två respondenter-
nas taktik skiljer sig. Medan den ena respondenten håller sig inom de officiella 
ramarna, väljer Demanu att värja sig mot myndigheternas metoder för att för-
hindra distribueringen av tidskriften. En tredje taktik som Kürdistan-Tv 2008 
berättade om var att kanalen de tre första åren arbetade illegalt och kämpade för 
att dölja sin identitet. Den dagliga verksamheten skildrades av respondenten på 
följande vis:  

Varje vecka gör vi ett program från marknaden i Diyarbakır. Vi frågar invånarna 
hur de ser på prisutvecklingen, varorna, hygienfrågor och vad de anser om kom-
munens arbete. Vi frågar folket om deras uppfattningar. Helt plötsligt var vi om-
ringade och våra saker blev beslagtagna. De tog våra uppgifter och frågade om vi 
hade stöd i lagen för det vi gjorde. (Kürdistan-Tv 2008) 

ZB: Vilka var de?  

De var från staten, civila, myndigheter eller så kommer de för att se om vi är ter-
rorister. … Ett annat exempel är att vi förföljs. Om vi åker till en annan stad, som 
Bismil, för att göra ett reportage, följer de efter oss. (Kürdistan-Tv 2008) 

I detta avsnitt har möjligheterna för medier att uttrycka sig på det kurdiska språ-
ket diskuterats. Av respondenternas berättelser kan man sluta sig till att dessa 
möjligheter har förbättrats mellan de två intervjutillfällena, även om många be-
gränsningar kvarstår. 
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8.3.3 ”Det finns inga statstjänstemän i Turkiet, istäl-
let finns statens män” 106

Detta avsnitt grundar sig på intervjuer med företrädare för ett antal kurdiska 
organisationer. Framförallt baseras avsnittet på den redogörelse som representan-
ten för en kurdisk språkskola, som hade lagts ner vid andra intervjutillfället, 
lämnade. 

I avsnittet diskuteras de svårigheter som pro-kurdiska aktörer upplever när det 
gäller att praktiskt använda sig av de rättigheter som finns.   

Företrädare för organisationen Kurdiska Institutet berättade om de höga för-
väntningar som fanns när det offentliggjordes att kurdiska privatskolor skulle 
tillåtas. Trots att det bara fick ges privatkurser på kurdiska var det ändå ett steg 
framåt, ansåg han (Kurdiska institutet 2005). Men han undrade om det någon-
stans i världen finns en liknande situation för människor som lever i sitt hem-
land. Att man inte får lära sig sitt modersmål i skolan och att man inte kan få 
någon som helst undervisning på sitt modersmål utan att betala för det. Sådan var 
enligt honom verkligheten i Turkiet. Dessutom krävdes genomgången turkisk 
grundskola för att man skulle kunna läsa kurdiska i privatskola. 

När företrädaren för dessa språkkurser intervjuades, menade han att kurserna
inte var tillräckligt avancerade, då skolan endast hade möjlighet att lära ut språ-
ket på en grundläggande nivå. Han gjorde också reflexionen att man nog i andra 
delar av världen inte bygger speciella byggnader för att kunna undervisa befolk-
ningen i deras modersmål. Att undervisningen gavs mot betalning framhöll han 
som ett problem.  Han menade också att det självklart borde ges undervisning på 
kurdiska i grundskolor och på universitet; likaså att det borde vara en självklar-
het att inrätta ett forskningsinstitut för det kurdiska språket (Språkkursrepresen-
tant 2005). 

Han berättar vidare: 

De [myndigheterna] säger att vi får ge kurser i kurdiska, men när vi skrev ”kur-
diska språkkurser” på våra skyltar ville de att vi skulle ta ner dem. Det beror på att 
vi inte skrev ”kurdiska kurser”. Det staten tillåter är endast att vi ger kurser. Pro-
blemet i vårt fall är inte bara vad som står på skylten utan också vilka färger vi 
valt. Vi har gjort skylten i rött, gult och grönt [färgerna på den kurdiska flaggan] 
och det har myndigheterna hakat upp sig på.  Men vi tar inte ner skylten, trots att 
det har skickats skrivelser till oss där det står att vi måste ta ner den och att det le-
der till rättegång om saken om vi inte gör det. Vad som händer nu vet vi inte. Vi 
får vänta och se vad som sägs under rättegången. (Språkkursrepresentant 2005) 

                                                          
106 HAK-PAR 2008
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Hur kurdisk aktivism motarbetas av staten beskrivs av företrädaren för Kurdiska 
Institutet: 

När det här huset byggdes kom det hit inspektörer som skulle kontrollera byggna-
den och besluta om lokalerna var lämpliga att undervisa i. Man brukar göra så i 
Turkiet. Personen som skulle inspektera våra lokaler berättade att han hade jobbat 
med detta i 16 års tid och det visade sig att även han var kurd. Han fortsatte med 
att berätta för mig att under de 16 år som han hade jobbat som inspektör hade han 
besökt många platser där någon form av undervisning skulle bedrivas. Han berät-
tade att det för det mesta räckte med att se sig omkring för att bedöma lokalernas 
lämplighet. Den här gången, sade han urskuldande, var han dock tvungen att mäta 
bredden på fönster och dörröppningar, något som han aldrig tidigare behövt göra. 
För första gången under hela sitt yrkesliv fick han mäta dörrar och fönster och be-
räkna hur många elever som kunde få plats i klassrummen. Allt mättes och en 
rapport skrevs.  Det hela handlade om att ordet kurdiska finns med i institutionens 
namn, det skapar oro hos staten. Det är därför jag är tvungen att mäta allt, sade in-
spektören. Tänk om det hade visat sig att dörröppningarna var två centimeter för 
smala och någon rapporterade mig för detta. Du kan själv föreställa dig vad som 
skulle kunna hända med mig. Alla inspektörer som har kommit hit har gjort sitt 
yttersta för att leta efter fel. Det har bara handlat om att mäta saker och ting. Ingen 
har kommit hit för att se om utbildningsnivån är tillräcklig. (Kurdiska Institutet 
2005)  

Även företrädaren för de kurdiska språkkurserna berättar om att en skolinspektör 
kan välja att väcka åtal för en lärobok medan en annan inspektör inte skulle välja 
att göra det. Men lagarna gäller alla, det finns lagar för hur denna verksamhet ska 
skötas och inom dessa ramar får man undervisa, säger han.  Han berättar också: 

Visst, lagarna har mjukats upp. När den här kursen skulle invigas kom jag hit som 
enskild medborgare eftersom jag inte var anställd då. Det var mellan tre och fem 
tusen personer som kommit hit för att titta. Det fanns också ett hundratal poliser 
här och beväpnade styrkor hade omringat hela byggnaden. Anledningen till att 
alla samlades var helt enkelt att skolan skulle öppnas. De människor som ville 
komma hit och fira det satte myndigheterna istället skräck i. (Språkkursrepresen-
tant 2005) 

Sedan skildrar han även hur det kan vara när någon ska skriva in sig på en kurs:  

Alla som kommer hit och ska skriva in sig på en kurs undrar om det finns några 
risker med att de gör det. Ett exempel på det är när en gymnasieelev kom hit på 
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begäran av sin lärare, för att fråga om det innebar några risker för läraren att ta 
lektioner i kurdiska. Läraren, som var gift med en kurdisk kvinna vars släkt talade 
mycket kurdiska som han inte förstod, ville läsa här. Han ville veta om han kunde 
få problem med staten om han gick en kurs och vad vi egentligen gjorde här. Det 
enda vi kan svara när människor undrar, är att språkkursen är tillåten. (Språkkurs-
representant 2005) 

I detta avsnitt har fokus legat på organisationer som verkar för det kurdiska språ-
ket och kulturen och den turkiska statens agerande i förhållande till dessa. I re-
spondenternas utsagor kan man se att aktiviteter knutna till språk och kultur, som 
i och med förändrad lagstiftning borde vara oproblematiska, ändå behandlas som 
om de utgjorde ett hot. 
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8.3.4 ”… det råder alltid ett visst tillstånd här…”107  
I detta delkapitel berättar företrädare för ett antal partier och föreningar om hur 
de påverkas av militärens och polisens närvaro i regionen. HAK-PAR:s represen-
tant berättar om hur lagen kort innan intervjutillfället krävde att polisen hölls 
underrättad om partiets verksamhet: 

De senaste fyra månaderna har det skett en förändring i mötes- och demonstrat-
ionsrättigheterna. Idag är det mycket friare. Till exempel skulle vi idag kunna an-
ordna ett möte om EU. Förr var man tvungen att meddela polisen om man skulle 
ha ett möte, och dagen innan brukade man få reda på att mötet inte fått tillstånd 
och därför inte kunde hållas. Detta gällde inte bara partier. Det kanske kan låta lite 
underligt för dig, men när människor skulle gifta sig här i Diyarbakır var de 
tvungna att söka ett tillstånd hos polisen för att kunna få gifta sig. Det gällde till så 
sent som för fyra månader sedan. (HAK-PAR II 2005) 

Respondenten beskriver också hur denna del av landet skiljer sig från de västra 
delarna vad gäller militärens roll: 

Undantagstillståndet är nu formellt hävt, och det är en viss skillnad. Men man får 
inte glömma bort att det råder alltid ett visst tillstånd här, situationen är aldrig 
normal. Vi har det inte som i de andra delarna av Turkiet. Vi har alltid behandlats 
annorlunda. (HAK-PAR I 2005) 

På frågan om militärens närvaro påverkade partiet gav DTP:s representant 2008 
följande svar: 

Militären och partiet ställs inte mot varandra. Militären står för den turkiska sta-
tens styre, över politiken, människorna och förvaltarskapet. I själva fallet är det 
militären som styr staten och de som påverkar politiska partier. Det vi beskriver 
som statens offentliga politik är i själva verket militärens politik. När politiska 
partier får makten får de bedriva politik under militärens förvaltarskap. AKP har 
också underkastat sig dem nu, tidigare hade de en annan image. Mycket effektivt 
kommer de nu överens med militären och överlappar sin politik. Som sagt, militä-
ren är huvudaktören. (DTP 2008) 

Liksom i fallet med HAK-PAR beskriver föreningen Ka-Mer:s representant hur 
långtgående kontrollkrav tidigare ställdes på föreningar av detta slag:  

                                                          
107 HAK-PAR 2005
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Om du hade ställt den här frågan till mig för några år sedan, skulle det ha varit 
väldigt svårt för mig att svara på den. Förr fanns det en avdelning inom polisen 
som granskade alla föreningar innan de godkändes. Men efter de senaste lagänd-
ringarna har klimatet blivit något mer gynnsamt för föreningar. Ingen behöver 
längre komma hit och granska oss. Till en början när vi bildades gjorde vi det som 
ett bolag och inte som en förening, som vi är idag. Att vi bildade ett bolag berodde 
bland annat på att om en kvinna kom hit skulle vi ha varit tvungna att registrera 
henne om vi varit en förening. Alla föreningar måste uppge vilka som vistats i 
föreningens lokaler. Att vi inte startade en stiftelse berodde på att det vid den tid-
punkten var väldigt svårt att bilda stiftelser.  Dessutom skulle det ha krävts större 
ekonomiska resurser än vad vi hade tillgång till.  Det var först för ett år sedan som 
vi bildade en förening. Att vi nu är en förening beror framför allt på att de lagar 
som gäller för föreningar har ändrats och att handlingsutrymmet därmed också 
vidgats en aning. (KA-MER 2005) 

Som exempel på förändringar som gjorts sedan undantagstillståndet hävts näm-
ner flera respondenter att det förr kunde ta upp till två dagar att resa från Diyar-
bakır till Şirnak. Detta på grund av alla militärkontroller där samtliga passagerare 
visiterades och identifierades. Numer tar samma resa sex timmar. En annan vik-
tig förändring i samband med att undantagstillstånden upphävts är: ”… tidigare 
kunde partimedlemmar övervakas under långa perioder, men det är inte längre 
tillåtet (DEHAP I 2005)”. Mazlum-Der:s ordförande berättade: 

Vi är en laglig förening och försöker att inte överskrida de ramar som lagen ställer 
upp. När vi ska göra ett pressuttalande brukar det till exempel komma hit poliser 
från den så kallade föreningsroteln. Vi brukar inte låta dem komma in utan de får 
vänta utanför. De har ingen laglig rätt att gå in numera, men de försöker ändå att 
göra det. I vilket fall som helst brukar de i alla fall vilja ha pressuttalandet för såd-
ana direktiv finns det ju fortfarande. För några dagar sedan uttalade jag mig om 
norra Kurdistan och av den anledningen har jag nu fått en varning. Eftersom vi le-
ver inom den turkiska republiken så måste vi verka inom det utrymme som lagen 
medger för att undvika problem. (Mazlum-Der 2005) 

Det är sedan närmandet till EU som Turkiet har ökat det utrymme som lagarna 
ger, framhöll företrädaren för Toplum-Der som menade att det hänt en del med 
de lagar som rör arbetet i föreningar, men att föreningar i praktiken fortfarande 
hade begränsad handlingsfrihet. Som ett exempel nämnde han att det under nor-
mala omständigheter inte ska behöva göras en anmälan om man vill hålla ett 
möte i en sluten lokal. Icke desto mindre var föreningen tvungen att anmäla om 
de skulle hålla ett möte: 
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Om vi inte har anmält att ett möte ska äga rum finns polisen eller militären där 
ändå. På något sätt får de alltid reda på vad vi gör. Kanske lyssnar de av våra tele-
foner eller så får de information på annat sätt. För de kommer alltid och kräver att 
vi ska avsluta mötet eftersom vi inte har något tillstånd. Det är den här typen av 
problem som vi ofta står inför. Det är skillnad mellan hur det ska fungera i teorin 
och hur det är i praktiken. Den rådande mentaliteten här har inte förändrats sedan 
Turkiet började närma sig EU, även om det ser ut som om det har skett en föränd-
ring. Denna mentalitet innebär att så fort polisen får tillfälle så slår de till. Det 
finns i Turkiet en möjlighet för staten att köra över de lagar som finns, när det 
passar dem. De rättigheter som finns i teorin, enligt lagarna, kan man lätt strunta i 
om det passar staten. Föreningar bör vara friare att arbeta och driva frågor som in-
tresserar dem. Kan du föreställa dig att allt vi gör klassificeras som en demonstrat-
ion? Det är ett problem. En förening borde kunna vara aktiv och arbeta efter sin 
stadga. Den stadga som vi skrev var endast på turkiska. (Toplum-Der 2005) 

Han berättade också hur det var för föreningen när man startade:  

När denna förening bildades, 2004, blev vi attackerade av poliser och militärer 
från alla olika grenar som kom hit med vapen. Polisen hade stängt av vägen och 
lät påskina att de skulle slå till mot en terrororganisation. De hade i alla fall inte 
med sig någon helikopter. Människor visiterades på gatorna och bilarna fick 
stanna kvar i området. Egentligen kan ingen gå in i en förening på detta sätt utan 
tillstånd. Det var detta vi stod inför, vi ansågs vara farliga personer som måste 
hindras, och kunde de inte göra det på detta sätt hade de andra metoder att ta till. 
(Toplum-Der 2005) 

Vid andra intervjuomgången 2008 ställdes följande fråga till TV-stationen 
Kürdistan-Tv, som då beskrev sig som förföljd: 

ZB: Vilka är det som förföljer er?  

Från staten, gendarmeriet eller säkerhetspoliser. Ibland helt öppet med kameror, 
de dokumenterar allt. De förföljer oss, och vi accepterar det, det är inte normalt, 
men för oss har det blivit ett normaltillstånd. (Kürdistan-Tv 2008) 

Fackförbundet Eğitim-Sen beskriver 2008 den övervakning som sker av organi-
sationen på följande sätt: 

ZB: Är ni avlyssnade? 
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Ja det är vi. Om vi säger något till en vän. Då är polisen där innan oss.  

ZB: Döljer ni er åsikt ibland?  

Ja! Om vi inte trodde att vår kamp skulle ta oss vidare och att den inte skulle för-
ändra något hade vi inte fortsatt med kampen, då hade vi bara gått hem och suttit i 
våra vardagum. (Eğitim-Sen 2008) 

I kapitel 8 har etnicitetens och territoriets betydelse när det gäller pro-kurdisk 
politisk aktivism diskuterats. Såsom framgått i detta avslutande avsnitt beskriver 
aktörerna hur staten fortsatt att övervaka de kurdiska aktörerna, vilket begränsar 
deras handlingsutrymme. Detta eftersom frågor som är av central betydelse för
aktörerna, till exempel frågan om ett regionalt självstyre, fortsatt är laddade, 
liksom det kurdiska språket. Yttranden och aktiviteter som genomförda lagänd-
ringar syftat till att ge utrymme för har staten fortsatt att motarbeta med hänvis-
ning till andra lagar eller till rena formaliteter. Trots detta är förhoppningar om 
en bättre framtid fortsatt en stark drivkraft för de pro-kurdiska aktörerna. 
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Del IV: Slutkommentarer och diskussion 
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9. Slutsatser 
I kapitel 1 formulerades avhandlingens övergripande fråga på följande sätt: Vilka 
motståndsstrategier används inom den pro-kurdiska rörelsen i Turkiet? För att 
kunna besvara den ställdes två sammanhängande delfrågor. Den första var:  

Hur ser de yttre förutsättningarna ut för pro-kurdisk politisk mobilise-
ring i Turkiet under den aktuella tidsperioden?  

Denna fråga besvarades med hjälp av ett teoretiskt ramverk som innefattar teo-
rier om etnopolitisk mobilisering samt politiska möjlighetsstrukturer. Den empi-
riska analys som gjordes utifrån denna teoretiska ansats redovisades i kapitlen: 3. 
Idén om den turkiska staten, 4. Turkiet och frågan om rättssäkerhet och 5. Kur-
disk politisk mobilisering.

Den andra delfrågan gällde vilka motståndsstrategier som kom till uttryck i in-
terjuerna med de pro-kurdiska aktörerna. Syftet med den delfrågan var att under-
söka vad aktörernas språkbruk säger om social praktik i ett begränsat politiskt 
utrymme. Frågan formulerades på följande sätt: 

Vilka motståndsstrategier kan urskiljas i det språkbruk som används 
av de pro-kurdiska aktörerna?  

Den andra frågan besvarades genom att respondenternas utsagor analyserades 
språkligt och tematiskt; denna analys genomfördes i tre olika avsnitt med var sitt 
tema: 8.1 Nationalitet, 8.2 Territoriet och 8.3 Repression och motstånd. Närmast 
följer de slutsatser som analysen av den första forskningsfrågan utmynnat i. 

För att en etnopolitisk rörelse ska bildas krävs att etniciteten är politiserad. 
Beroende på hur den etnopolitiska gruppen har blivit bemött i historien och på 
hur staten reagerat på gruppens politiska mobilisering, kommer motståndsstrate-
gierna att skilja sig åt. I Turkiets fall har den turkiska nationsbyggnadsprocessen 
spelat en avgörande roll för det sätt på vilket den pro-kurdiska rörelsen har ut-
vecklats. När Mustafa Kemal tog över makten och den turkiska republiken bil-
dades, efter att osmanska riket splittrats bland annat på grund av etniska konflik-
ter, strävade man efter att konstruera en ny enhetlig nation med utgångspunkt i 
det territorium som återstod efter sönderfallet. Den nya nationen skulle utformas 
på samma vis som i många andra balkanstater. Genom att lära känna folkliga 
sedvänjor och folkets språk och göra dem till sina skulle eliten skapa en autentisk 
nationalkänsla. Det politiska tillståndet innan den nya nationen började konstrue-
ras kan beskrivas i termer av strukturell svaghet och den nya republiken ansågs 
behöva nya, starka och förtroendeingivande symboler att enas kring. Den ke-
malistiska ideologin har sedan statens grundande fått tjäna som en sådan symbol. 
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I synnerhet har dess sex grundpelare fått utgöra vägledande principer om hur den 
turkiska staten ska styras.  

I samband med att Turkiets konstitution genomgått omfattande reformer för 
att harmonisera den nationella lagstiftningen med EU:s krav, har vissa rättigheter 
tillerkänts pro-kurdiska aktörer. I avhandlingen har det givits exempel på hur 
dessa rättigheter har kringgärdats med restriktioner inom de områden där de 
kurdiska aktörerna är verksamma. Statens avsikter gentemot de pro-kurdiska 
aktörerna tolkas i avhandlingen, med hjälp av respondenternas utsagor som att 
rättigheterna ges med förbehåll och att syftet inte är att dessa rättigheter ska 
kunna användas fullt ut i praktiken. Snarare ges de pro-kurdiska aktörerna rättig-
heter på grund av yttre påtryckningar. För att ändå kunna använda sig av dessa 
rättigheter använder sig de kurdiska aktörerna av olika motståndsstrategier. När 
det gäller de yttre förutsättningarna för pro-kurdisk aktivism har Turkiet under 
processen för ett eventuellt EU-medlemskap undertecknat flertalet konventioner 
om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Dessa förändringar innebär 
att de internationella konventionerna går före den nationella lagstiftningen, vilket 
de pro-kurdiska aktörerna har utnyttjat genom att hänvisa till konventionerna då 
den nationella lagstiftningen har varit alltför snäv. Ett exempel på detta är hur 
fackföreningen Eğitim-Sen bildades, vilket beskrivits i avsnitt 8.1.2 ”Vi bedriver 
kurdisk politik”.

 Av de reformpaket som nämndes i kapitel 4. Turkiet och frågan om rättssä-
kerhet har det sjätte EU-harmoniseringspaketet varit mest betydelsefullt för de 
pro-kurdiska aktörerna ur ett rättighets- och mobiliseringsperspektiv. Bland de 
reformer som ingick i detta paket fanns lagen som tillåter undervisning på olika 
språk och dialekter i Turkiet. Såsom framgått i avhandlingen hade de aktörer 
som startat språkkurser blivit tvungna att lägga ned verksamheten vid det andra 
intervjutillfället. Det tvingades man till då det inte var möjligt att finansiera verk-
samheten eftersom invånarna i Diyarbakır på grund av rädsla inte velat skriva in 
sig på kurserna. I förlängningen leder hinder av detta slag till att de rättigheter 
som ges inte får den funktion de ska ha. När formella rättigheter inskränks ge-
nom rättsliga och byråkratiska hinder bidrar det till att den kurdiska etnopolitiska 
gruppen söker sig till informella och inofficiella kanaler. Detta visar sig då ana-
lysverktyget ”frånvarons närvaro” tillämpas på diskursen, genom att responde-
terna inte vill uppge med vilka andra aktörer de samarbetar. 

Att de politiska rättigheter som ges pro-kurdiska aktörer inskränks är enligt 
respondenterna ett tecken på att de inte är avsedda att tillgodose de kurdiska 
etnopolitiska aktörernas önskemål och behov. De rättigheter som ges kurderna i 
Turkiet under tiden som intervjuerna genomfördes hör hemma på en basal nivå i 
en rättighetshierarki, vilket begränsar handlingsutrymmet för etnopolitiska aktö-
rer. Dessa rättigheter faller inom ramen för grundläggande rättigheter; det rör sig 
i princip om icke-diskriminering och lika rättigheter. I de flesta fall erkänns de 
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pro-kurdiska aktörernas verksamhet inte mer än genom att de lika rättigheterna 
respekteras. Lika rättigheter gör det möjligt för assimilationsstrukturer att fun-
gera effektivt, vilket i sin tur också banar väg för att många känner sig som en 
del av samhället. Detta eftersom alla i Turkiet, som vill vara lojala med såväl 
staten som de kemalistiska idealen, faktiskt i princip har alla möjligheter. Dock 
håller detta på att förändras. I intervjumaterialet framkom att det numer oftare 
ges uttryck för rasism mot kurder än vad som tidigare har varit fallet. Flera re-
spondenter nämnde att kurdfientliga diskurser börjat etableras sedan kurderna 
getts större medial och offentlig uppmärksamhet.  Parallellt med detta blir de 
som utrycker en kurdisk politisk identitet föremål politiska motåtgärder med 
hjälp av rättsapparaten. Medan lagarna tidigare var tydligt restriktiva är gränser-
na mellan det tillåtna och det otillåtna nu mer otydliga. De pro-kurdiska aktörer-
na befinner sig med andra ord i ett politiskt landskap som präglas av nya möjlig-
hetsstrukturer. Studien genomfördes under en period när dessa nya möjlighets-
strukturer ännu inte var helt etablerade. Att aktörerna använde sig av många 
olika sätt för att nå ut med sina uppfattningar, ibland framgångsrikt men ofta 
med konsekvenser såsom utredningar och åtal, framgick tydligt i analysen av de 
pro-kurdiska diskurserna. Den breda uppsättningen av strategier kan ses som ett 
tecken på att de pro-kurdiska aktörerna försöker att orientera sig i det nya poli-
tiska landskapet. Bland de pro-kurdiska partierna fanns en strävan att etablera sig 
inom den formella politiska strukturen, även om det från HAK-PAR:s sida ut-
trycktes en misstro när det gällde möjligheterna att driva pro-kurdisk politik på 
ett nationellt plan. Skulle en uppföljande studie göras är det möjligt att vissa av 
de strategier som använts visat sig mer framgångsrika och nu blivit väl etable-
rade bland aktörerna.  

En tänkbar orsak till att etnopolitiska aktörer inte ges fler rättigheter än kring-
skurna grundläggande rättigheter i Turkiet är att man från statens sida befarar en 
”spill-over-effect” där utökade rättigheter i förlängningen vidgas till särskilda 
rättigheter. Sådana skulle kunna innebära att kurderna till exempel gavs ett eget 
territorium eller någon form av autonomi. Genom att försvåra för kurderna att 
komma i åtnjutande av rättigheter som lagen ger dem kan staten också hålla 
tillbaka krav på utökade rättigheter, vilket gör det lättare för staten att behålla sin 
kontroll. Vidare är att det sedan republikens bildande hört till statsideologins 
principer att inte erkänna andra etniciteter än de som nämns i Lausannefördraget. 
Även om de politiska strukturerna och den kemalistiska ideologin håller på att 
förändras så kvarstår föreställningarna om en stat, en nation. Dessa skäl framstår, 
utifrån de intervjuades utsagor, som anledningar till att den turkiska staten inte 
vill ge kurderna fler rättigheter. Om staten skulle göra det måste den först er-
känna att det finns en kurdisk etnopolitisk grupp som strävar efter att etablera 
lokala autonoma system. För att man ska kunna tala om ett reellt erkännande 
skulle det krävas att staten åtminstone gav de kurdiska etnopolitiska aktörerna i 
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landet utökade rättigheter. Det finns de som skulle hävda att vissa av de rättig-
heter som Turkiet vid det andra intervjutillfället gett de pro-kurdiska aktörerna är 
omfattande. Exempel på sådana rättigheter skulle kunna vara att medier numer 
får sända kurdisk musik och kurdiska program utan större hinder, till skillnad 
från vad som gällde vid det första intervjutillfället. Vid intervjuerna 2005 fram-
kom det att en invecklad byråkratisk procedur var att förvänta om man ville få 
tillstånd att göra sändningar på kurdiska.  

Det är på grund av den kurdiska identitetens politiska laddning som de mer 
radikala formerna av engagemang uppstår, såsom att individer inte längre bryr 
sig om åtal och tar personliga risker. Denna politiska laddning ökar till viss del 
gruppsammanhållningen mellan olika politiska aktörer. I intervjumaterialet 
framkommer att det finns informella nätverk, men dessa är svåra att få inblick i, 
då aktörerna inte gärna vill ”lämna ut” varandra. Det är också tydligt att politiska 
skiljelinjer finns, vilket i intervjuerna tar sig uttryck i att vissa aktörer inte vill 
erkänna andras existens; även detta är ett exempel på ”frånvarons närvaro”. 

Ytterligare en viktig faktor när det gäller aktörernas engagemang är att de pro-
kurdiska aktörerna ser kurderna som en nation och motsätter sig att de definieras 
som en minoritet i Turkiet. Istället beskrivs gruppen diskursivt som en nation 
utan stat. Undantaget här är de politiska partierna, vilka av lagstiftningen hindras 
från att definiera sig som kurdiska. När respondenterna, i synnerhet borgmästar-
na och DTP:s representanter, väljer termen folket istället för det kurdiska folket 
är det ett uttryck för aktörens motståndsstrategi. Att tala om folket utan att ut-
tryckligen specificera vilket folk som avses är också ett mer frekvent val av dis-
kurselement vid det andra intervjutillfället. Detta är troligtvis en diskursiv stra-
tegi för att undvika åtal, som samtidigt döljer att man rör sig inom en pro-kurdisk 
diskursordning. Samtidigt påminner detta element om språkbruket i den ke-
malistiska diskursordningen, som utgår från att det enbart finns ett folkslag i 
Turkiet. När en diskursordning lånar element från en annan diskursordning är det 
ett tecken på stora sociala förändringar. Inlåningen av diskurselement kan besk-
rivas som att det råder hög interdiskursivitet. I detta sammanhang, när en pro-
kurdisk aktör använder ett diskurselement från en kontrasterande diskursordning, 
bidrar det å ena sidan till att partiet kan fortsätta att etablera sig, men å andra 
sidan väcker det osäkerhet. I och med att de två ideologiskt skilda diskursord-
ningarna blandas blir motiv och krav otydliga. Förutom språkliga val som syftar 
till att föra fram aktörernas politiska budskap utan att skapa onödiga juridiska 
problem, rymmer de motståndsstrategier som kommer till uttryck i intervju-
materialet olika sätt att organisera sig. De nivåer på vilka den politiska organisat-
ionen sker spänner över flera nivåer, från den internationella ner till den lokala. 
Även vilka medier samt vilket språk som används innebär strategiska val för de 
pro-kurdiska aktörerna. Såsom tidigare nämnts har internationella konventioner 
spelat en avgörande roll för det rättsliga stödet för pro-kurdisk aktivism. Pro-
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kurdiska aktörer har också bildat nätverk tillsammans med organisationer i andra 
länder och skapat kontakter med internationella organisationer. Ett av de poli-
tiska partierna, DTP, beskrev också hur man strävade efter att bygga upp en 
lokalt förankrad gräsrotsorganisation. Relationen mellan de motståndsstrategier 
som används inom den pro-kurdiska rörelsen å ena sidan och den reaktion som 
motståndet orsakar från staten å den andra kan beskrivas som en dynamisk inter-
aktion. Motståndsstrategier prövas av de kurdiska aktörerna och modifieras när 
så krävs. Ett exempel på detta är valet att trycka nyårsbanderoller på kinesiska 
istället för på kurdiska (vilket beskrevs i kapitel 8) vilket var en strategi för 
kommunikation som kom till efter att åtal väckts året innan. Den nya strategin 
lyckades både föra fram budskapet om diskrimineingen gentemot det kurdiska 
språket och undvika rättsliga efterspel. 

Synen på kurderna som en nation har inte stämt överens med den turkiska 
statsideologin som syftar till att skapa en enhetlig turkisk nationalstat. Denna 
strävan från statens sida har inte varit särskilt framgångsrik, även om många 
kurder idag assimilerats in i en turkisk identitet. Förklaringen är att motsättning-
en mellan statsidealet och den politiska och språkliga socialisering som äger rum 
bland kurderna har varit alltför stor. 

Återkommande i de pro-kurdiska diskurserna var krav på rättigheter som 
sträckte sig utöver de rättigheter som Turkiet vid den aktuella tidsperioden gav 
kurderna. Samtliga intervjuade poängterar, vid båda intervjutillfällena, att kur-
derna bör få utbildning på kurdiska, fritt kunna sända och publicera i olika me-
dier och skriva texter på kurdiska. Då aktörerna ger uttryck för sin privata upp-
fattning poängterar de även rätten att bilda etnopolitiska partier och att inom 
fackföreningar få engagera sig i frågor som rör den etnopolitiska gruppen och 
ligger i linje med regionala önskningar. De intervjuade önskar också att både 
ideellt och professionellt få arbeta med frågor som är direkt relaterade till de 
problem kurderna har. Den fråga som av samtliga respondenter fått störst upp-
märksamhet är språkrättigheter. Inom de pro-kurdiska diskurserna var kravet på 
omfattande språkrättigheter fundamentalt.  

Bland de pro-kurdiska aktörerna som intervjuats finns olika typer av engage-
mang för att uttrycka en kurdisk politisk identitet. Tre idealtyper av aktörer kan 
urskiljas. Den första är de konfrontativa som stöter på repressalier och hinder. 
Den andra är de som med hjälp av de nya möjlighetsstrukturerna kritiserar staten. 
De utsätts också för påtryckningar men inte i lika stor utsträckning. Den tredje 
aktörstypen har i avhandlingen benämnts tillmötesgående och håller sig inom 
ramen för lagarna och stöter sig därmed inte med staten. Dessa aktörer upplever 
inget hot alls då de inte hotar de etablerade strukturerna. Det går i sammanhanget 
inte att bortse från att många kurder idag är assimilerade eller har accepterat den 
situation som råder i Turkiet. Det är därför som både militär och byvakter många 
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gånger själva är kurder. De ovan beskrivna idealtyperna av agerande kan betrak-
tas som underkategorier till den strategi som av Hirschman benämns voice.

Samtliga intervjuade ansåg att de förändrade yttre förutsättningarna under se-
nare år berodde på påtryckningar från EU och att det var dessa påtryckningar 
som lett till att Turkiet valt att ge pro-kurdiska aktörer rättigheter. De ansåg att 
varken staten eller regeringen hade något intresse av detta. Flertalet respondenter 
sade även att rättigheter som tillerkänts pro-kurdiska aktörer enbart givits för 
syns skull, för att uppfylla krav såsom till exempel Köpenhamnskriteriet. De pro-
kurdiska aktörerna var missnöjda med att EU och andra internationella organisat-
ioner inte hade engagerat sig mer i den kurdiska frågan. Trots detta är de pro-
kurdiska aktörerna positiva till EU, men i intervjumaterialet går att urskilja en 
större skepsis mot EU:s förhållningssätt under den andra intervjuomgången 
2008. Samtidigt inger möjligheten till ett EU-medlemskap en känsla av hopp om 
att pro-kurdiska aktörer kan få möjlighet att driva utvecklingen i rätt riktning.  

Vissa slutsatser kan dras om hur den turkiska statsideologin, kemalismen, 
fungerar i relation till pro-kurdisk mobilisering. Även om Turkiet kan uppfattas 
som en instabil stat, så är det inte fallet. Den politiska ideologin är cementerad; 
detta visar sig till exempel genom att artikeln 301 inte avskaffades utan istället 
reviderades. Den politiska praktiken tar dock andra former på kurdiskt territo-
rium där statsideologin inte är lika förankrad. Detta eftersom staten inte enbart är 
territoriellt och lingvistiskt avgränsad utan också ideologiskt avgränsad. I de 
kurdiska delarna av landet kan inte staten förvänta sig samma lojalitet som i de 
västra delarna, eftersom den nationalistiska politiken inte har stöd hos befolk-
ningen där. Detta är också något som framgår tydligt i respondenternas utsagor. 
Att den kemalistiska ideologin genomsyrar statens institutioner bidrar till att 
upprätthålla den turkisk-nationalistiska politik som förs även i de kurdiska syd-
östra delarna av landet. Denna politik har dock inte resulterat i den assimiliering 
som varit dess målsättning. Olika strategier framträder i de pro-kurdiska diskur-
serna när det gäller att kringgå de hinder som uppställs som ett led i statens poli-
tik. Dessa motståndsstrategier tar sig dels uttryck i formell politisk organisering, 
dels i aktiviteter som bedrivs inom ramen för informella nätverk av pro-kurdiska 
aktörer. Den kurdiska etnopolitiska gruppens motstånd riktar sig mot en ideologi 
som begränsar etnopolitisk organisering och etno-politiskt deltagande, snarare än 
mot statens institutioner som sådana. 

När pro-kurdiska partier under den aktuella tidsperioden försöker ta plats i den 
formella politiken sker det mot bakgrund av förändringar på både lokal, nationell 
och global nivå. På den nationella nivån beror förändringarna på Turkiets strävan 
efter ett EU-medlemskap och är utformade så att de ska tillgodose EU:s krav. 
Det har gjort det möjligt för kurderna har tillkämpa sig, visserligen i begränsad 
form, grundläggande rättigheter såsom rätten att tala sitt språk, även om det kan 
ske utan hinder enbart i privata sammanhang. På den globala nivån har kurder i 
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diasporan organiserat transnationella nätverk, samtidigt som lokala aktörer vågat 
ta kontakt med internationella organisationer som kan agera som påtryckargrup-
per. På lokal nivå mobiliserar lokala aktörer invånarna och gör dem därmed 
medvetna om de politiska ojämlikheterna. Det görs till exempel med politiska 
metoder såsom det beslut som Yenişehirs borgmästare tog om att hänga upp 
banderoller på kinesiska i stället för kurdiska i stadens centrum, vilket skapade 
rubriker och utgjorde en diskursiv strategi som utnyttjade tillgängliga politiska 
möjligheter. Vid tillfällen som dessa beror de pro-kurdiska aktörernas mot-
ståndsstrategier på de regelverk som aktörerna har att hålla sig inom, vilka be-
gränsar möjligheterna till politiskt deltagande och mobilisering. 

Nyckelbegrepp när det gäller motiven för politiskt deltagande bland respon-
denterna är etnicitet och diskriminering. En annan utgångspunkt för mobilise-
ringen är att motsättningen mellan de två etniciteterna kurder och turkar ökat 
sedan AKP kom till makten. Den religiösa identiteten, som kan liknas vid en 
paraplyidentitet, har tidigare verkat sammanhållande. När AKP kom till makten 
hade partiet till en början ett stort stöd bland den kurdiska befolkningen, men 
allteftersom partiet anammat den turkiska statsideologins retorik har det förlorat 
stöd bland kurderna. Allt fler pro-kurdiska organisationer har bildat egna mus-
limska föreningar och organisationer.  

Motståndsstrategier som kom till uttryck i de pro-kurdiska diskurserna 2005 
var att anmäla rättsövergrepp och trakasserier samt att vända sig till pressen för 
att få stöd och för att registrera orättvisorna. Att uttala sig i pressen har varit en 
viktig motståndsstrategi: det är en metod för att få medial uppmärksamhet, som 
möjliggör att en händelse reproduceras. När det gäller myndigheternas handlande 
gentemot användandet av den mediala kanalen kan sägas att kontakter med pres-
sen är en motståndsstrategi som myndigheter direkt reagerar på. 

I takt med att möjligheterna till politiskt deltagande ökar, så blir de pro-
kurdiska aktörerna mer konfrontativa i sitt språkbruk. Det går dels att tolka detta 
som att de nya politiska möjlighetsstrukturerna vidgar lagrummet och dels som 
ett uttryck för den ovan nämnda ”spill-over”-effekten, det vill säga att ju fler 
rättigheter som erhålls, desto fler efterfrågas. Ett exempel på detta är att respon-
denterna hänvisar till internationella avtal för att kunna bedriva sin verksamhet. 
Aktörerna ställer sig här på en annan plattform när de argumenterar för sina 
rättigheter. De åberopar internationell rätt och hur man har gått till väga när det 
gäller tillämpningen av rättigheter i andra stater. Det är tydligt att aktörerna ori-
enterar sig i en rättighetsdiskurs, som får styra deras politiska argument.  

Att aktörerna väljer att engagera sig beror på att de uppfattar den politiska ut-
vecklingen som hoppfull. Även om det vid intervjutillfällena var svårt att ut-
trycka sig fritt, såg de pro-kurdiska aktörerna möjligheter till utökade rättigheter. 
En reflektion efter analysen är att det snarare är hoppfullhet än hopplöshet som 
driver aktörerna till att till exempel ta personliga risker. Detta ligger inte i linje 
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med exempelvis Horowitz (1986) som menar att när den kollektiva identiteten 
upplevs som hotad så förstärks gruppidentiteten. Den kurdiska identiteten är inte 
direkt hotad idag, även om kurderna är marginaliserade och beskrivs på ett illvil-
ligt sätt. Däremot är det kurdiska språket numer hotat och språkforskare menar 
att det inte är säkert att kurdiska fortfarande talas om ett sekel.  

Den gemensamma historien har skapat minnen som både förenar och splittrar 
den kurdiska och den turkiska befolkningen. De historiska erfarenheterna reflek-
teras i variationen när det gäller attityder och strategier i det turkiska politiska 
landskapet. Förmodligen hänger de attityder och strategier som förekommer 
samman med olika förväntningar på den politiska utvecklingen i Turkiet.  

Om man ser till den pro-kurdiska etnopolitiska rörelsen och de diskurser som 
här kommer till uttryck, framträder en nationalism som är sprungen ur en väster-
ländsk nationalistisk tradition, där grundläggande mänskliga rättigheter och poli-
tiska rättigheter är det som utgör basen för aktörernas krav.  

Avhandlingens empiriska bidrag handlar delvis om att belysa ett ämne, kur-
disk politisk mobilisering i Turkiet, som tidigare ägnats föga uppmärksamhet. 
När blicken riktas mot det kurdiska politiska motståndet ser man samtidigt en 
bild av Turkiet och statens sätt att förhålla sig till de pro-kurdiska aktörerna. Mer 
generellt bidrar avhandlingen till att med utgångspunkt i det empiriska materialet 
visa på möjliga motståndsstrategier som kan användas av etnopolitiska aktörer 
som konfronterar en hegemonisk diskursordning. I vilken mån de motståndsstra-
tegier som identifierats i avhandlingen, samt de idealtyper av aktörer som här 
presenterats, äger en mer generell relevans kan vara en fråga för framtida forsk-
ning. Att aktörerna i hög grad förankrar sitt agerande och sina ståndpunkter i en 
global rättighetsdiskurs är något som tydligt framkommit i analysen. I vilken 
mån det är en generell tendens bland etnopolitiska aktörer är ytterligare en fråga 
som kan tjäna som ingång till vidare forskning. En intressant fråga i samman-
hanget är hur stater förhåller sig till krav grundade i denna diskurs. 

En tänkbar begränsning i denna avhandling rör den använda diskursanalytiska 
metoden, vilken i viss utsträckning ger den bild som aktörerna själva väljer att 
förmedla. Man ska då ha i åtanke att aktörerna förmedlar denna bild med tanke 
på den publik man vänder sig till; i forskningssammmanhanget ligger det nära 
till hands att tänka sig en västerländsk publik. Den starka betoningen i de pro-
kurdiska diskurserna av element som förknippas med en internationell rättighets-
diskurs kan till någon del förstås i ljuset av detta. Den ovan nämnda begräns-
ningen kompenseras i någon mån av analysinstrumentet ”frånvarons närvaro”. 
Ytterligare en begränsning är att intervjuerna genomförts endast med organisat-
ioner som existerar formellt i Turkiet, detta eftersom Diyarbakırs officiella regis-
ter använts för att hitta de aktörer som ingår i studien. Organisationer och nät-
verk som väljer att inte följa lagens krav på registrering har därför inte fångats 
upp av studien. Vi har i avhandlingen kunnat se att betydande förändringar vad 
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gäller kurdernas möjligheter att organisera sig och utrycka en egen politisk iden-
titet har ägt rum under och närmast före den tid under vilken intervjuerna gjor-
des. Turkiets strävanden att närma sig EU har fört landet in i en internationell 
rättsordning, även om tillämpnigen av denna släpat efter, vilket resulterat i de 
hinder som de pro-kurdiska aktörerna berättat om. Till de mer betydelsefulla 
förändringarna hör att kurdiska politiska identiteter, som länge funnits bland 
befolkningen, nu har möjligheter att komma till uttryck på laglig väg. Även om 
det turkiska politiska systemet, såsom beskrivits i avhandlingen, har förändrats i 
en mer liberal riktning, finns en betydande osäkerhet om den framtida utveckl-
ingen. Till de faktorer som talar för en återgång till en mer repressiv politik hör 
att Turkiet ännu, och i synnerhet efter den senaste tidens turbulens, är långt ifrån 
ett EU-medlemskap, vilket kan medföra att den turkiska statens intresse försva-
gas för att respektera och utveckla de rättsprinciper som det senaste årtiondets 
reformpaket syftat till att befästa. Samtidigt talar det faktum att ett kurdiskt civil-
samhälle i någon mån kunnat etableras, samt de kommunikationsmöjligheter 
som modern teknik för med sig, för att en återgång till äldre tiders repressiva 
politik skulle bli svår. Premiärminister Erdoğans utspel våren 2014, med ett 
förbud mot vissa sociala medier, som lätt kringgicks av tekniskt kunniga perso-
ner och senare underkändes av det turkiska rättsväsendet, illustrerar både de 
tekniska och de sociala svårigheterna med att begränsa kommunikation i det 
moderna samhället.





ZELAL BAL Pro-kurdiska politiska motståndsstrategier i Turkiet 197

Summary 
This thesis focuses on pro-Kurdish activism in Turkey 2005-2009. It is based on 
a large number of interviews conducted with activsts within the Diyarbakır area. 
Interviews were made with representatives of pro-Kurdish political parties, trade 
unions, and other organizations. The form of activism that this study seeks to 
describe is civil and political activism conducted within the legal framework of 
Turkey’s judicial system and international law. The armed opposition of the 
PKK falls mainly outside the scope of the text. New opportunity structures have 
developed as a consequence of a number of reforms intended to make Turkey’s 
legislation compatible with the EU’s demands. This new political landscape 
forms the backdrop against which pro-Kurdish political mobilization takes place 
during the study’s time frame. One of the more important changes that took 
place recently before, and during, this period was that many of the restrictions 
surrounding the Kurdish language have been lifted. This has made it possible to 
speak Kurdish in public and resulted in initiatives to provide private Kurdish 
language education, as well as the establishment of Kurdish media, among them 
TV and radio stations broadcasting within Turkey. The rights granted to the 
Kurds are, however, far from firmly established. Turkey’s legislation does not 
explicitly mention the Kurds or the Kurdish language and kemalism, the state 
ideology that has guided Turkey’s attitude towards expressions of Kurdishness, 
remains largely unchanged. 

The purpose of this thesis is to examine what kind of resistance strategies that 
are used by pro-Kurdish political activists in Turkey, focusing on how these 
strategies are reflected in the language used by the respondents. The main ques-
tion posed in the thesis is: What resistance strategies are used within the pro-
kurdish movement in Turkey? Two additional questions were also posed in order 
to make it possible to answer the main question. The first of these is: What ex-
ternal conditions influence pro-Kurdish mobilization in Turkey during the 
study’s time frame? In order to answer this question, a theorethical framework is 
used, which includes theories about ethnopolitical mobilization and political 
opportunity structures. The second question is: What resistance strategies are 
reflected in the language used by the pro-Kurdish activists? The answer to this 
question is obtained by means of a linguistic and thematic analysis of the inter-
views made with the activists. In this analysis a set of tools belonging to critical 
discourse analysis are used. In particular lexicalization and “the presence of 
absence” are put to use. The central themes that are examined in the analysis are 
expressions of nationality, territoriality and resistance.  

To some extent, the study can be viewed as an effort to make an empirical 
contribution to a field of study, Kurdish political mobilization in Turkey, which 
has received little attention from researchers. While the aim of the thesis is to 
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give an account of the Kurdish political resistance it also presents a view of Tur-
key and the way the state responds to Kurdish activism. From a more general 
point of view, the thesis contributes to research, on the basis of empirical find-
ings, by pointing out different resistance strategies available to ethnopolitical 
activists confronting a hegemonic discourse order. Whether the strategies and 
ideal types of activists presented in the thesis are relevant in political contexts 
more generally is a question that can be passed on to future research. A recurring 
theme that stands out in the analysis is the way that the activists refer to a global 
discourse about rights to find support for their activities and points of view. 
Whether this is a more general tendency among ethnopolitical activists could be 
another topic for future research, as could the related question of how states 
respond to demands based in this discourse. 

The existence of a politicized ethnical identity forms the basis of any ethnopo-
litical movement. Resistance strategies used by such movements are related to 
the past treatment of the ethnic group and the way the state has responded to the 
group’s political mobilization. Turkey’s nation-building process has had a cru-
cial impact on the way the pro-Kurdish movement has developed. This process, 
and the way that kemalism has functioned throughout Turkey’s history, is de-
scribed in the thesis. This is done in order to make it possible to understand the 
impact that Turkish nationalism continues to have on Kurdish political mobiliza-
tion. At the time when the Turkish republic was founded, following the coming 
to power of Mustafa Kemal, the goal of the ruling elite was to form a more or 
less homogenous nation state. This was to take form within the territory that 
remained after the Ottoman Empire fell apart, which in part was due to ethnic 
conflicts. The nation-building process was conducted in much the same way as 
in many states in the Balkans. The language spoken by ordinary people was 
standardized and used by the elite to promote feelings of nationhood. At the time
that the republic was founded there was a perceived need for strong symbols that 
could unite the newly formed state. This perception was related to the recent 
experience of the collopse of the structurally weak Ottoman Empire. The kema-
list ideology in itself has, since the republic was founded, served as such a unit-
ing symbol, and its six “pillars” have functioned as guiding principles for the 
way the Turkish state works.  

The rights granted to the Kurds as part of the aforementioned reform packages 
do not fundamentally alter the way that the Turkish state ideology operates in 
relation to the Kurds. While the political structures and the ideological influence 
of kemalism are not static, the idea of Turkey as a homogenous nation-state 
remains strongly influential. Numerous examples from the interviews illustrate 
how legal and bureaucratic obstacles limit the practical usefulness of these rights 
to pro-Kurdish activists. The accounts given by the respondents support the con-
clusion that is drawn in the thesis: that the rights given to Kurdish activists are 



ZELAL BAL Pro-kurdiska politiska motståndsstrategier i Turkiet 199

implemented only as a result of external pressure, and that the state does not 
intend to make the rights usable by the Kurds. Still the activists manage, by way 
of different strategies, to find ways to use the rights. One such “loophole” is the 
fact that international conventions now take precedence over domestic legisla-
tion. As part of the process of applying for EU membership, Turkey has also 
signed most of the conventions on human rights and basic liberties. This is some-
thing that activists have referred to in order to find legal support for activities 
that otherwise would have been made impossible due to restrictive domestic 
laws. The restrictions surrounding Kurdish activities mean that activism, to some 
extent, takes an informal and unofficial form. An example of how the tools of 
critical discourse analysis become useful in analyzing the interviews is how “the 
presence of absence” reveals informal networks by highlighting the fact that 
respondents are reluctant to mention with whom they cooperate. 

Different rights granted to citizens of a state can be ordered hierarchically, 
with basic rights at the bottom. The rights granted to the Kurds belong mainly in 
this category since they are rights of non-discrimination and formally equal 
rights. In principle, such rights impose no restrictions on the Kurds, as long as 
they remain loyal to the state and the kemalist principles. Such a set of rights 
facilitates the forces of assimilation that operate within Turkey, and many Kurds 
consider themselves well integrated members of society. Those who do express a 
Kurdish political identity, however, face a political resistance backed by the legal 
system. Respondents also tell of an increase in anti-Kurdish, and even racist, 
discourse that has taken place following the emergence of a greater visibility of 
Kurds in public life and in the media. The boundaries between what is legally 
permitted and prohibited in terms of Kurdish political activity are often not obvi-
ous. Still, the political landscape in which the activists find themselves is much 
more permissive than prior to the reforms. Activists face new, still not firmly 
established, opportunity structures, within which they use different strategies to 
express their political views. The many strategies used by Kurdish activists, 
sometimes successfully but often followed by legal consequences such as police 
investigations and prosecution, can be viewed as an indication that pro-Kurdish 
activists are trying to find ways of working within the new political landscape. 
Future research may find that some of the strategies used have been more suc-
cessful than others, and have become established among the activists. Among the 
political parties, there was a desire to become established within the formal polit-
ical structure. At the same time, one of the parties, HAK-PAR, expressed doubts 
regarding the possibility to promote Kurdish issues on a national level. 

One reason, apart from the influence of kemalist ideology, for the reluctance 
of the state to grant the Kurds usable rights, beyond restrictive basic rights, may 
be a fear that extended rights could “spill over” into special rights. Special rights 
could mean a Kurdish territory or some other form of autonomy. By limiting the 
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use of basic rights, demands for extended rights are held back making it easier 
for the state to stay in control of the development. Granting the Kurds extended 
rights would also require the state to recognize the existence of the Kurds as an 
ethnopolitical group. This is at odds with kemalist doctrine, which only recog-
nizes the existence of a number of minorities mentioned in the Lausanne treaty at 
the founding of the Turkish state. 

The Kurdish identity is highly politicized, something which partly explains 
the commitment and willingness to take personal risks that many activists show. 
Activists also refer to the Kurds as a nation without a state and do not want the 
Kurds to be seen as merely a minority within Turkey. The political parties are an 
exception in this regard since the law prohibits any political party from defining 
itself in terms of any nationality other than Turkish. Party representatives use the 
term “the people” without being explicit about to which people they are refer-
ring. This way of speaking is reminiscent of kemalist discourse and its insistence 
that there is only one people within the borders of Turkey. From the point of 
view of critical discourse analysis, this can be thought of in terms of one dis-
course “borrowing” an element from another or, in other words “inter-
discursivity”, something that is an indication of social change.

Besides linguistic choices intended to convey political messages while mini-
mizing the legal consequences of doing so, resistance strategies reflected in the 
interviews with the activists include different levels of organization, ranging 
from the international to the local level. Resistance strategies also include choic-
es regarding what medium and language to use in promoting pro-Kurdish poli-
tics. As already mentioned, international treaties have played an important role in 
giving legal support to pro-Kurdish activism. Activists have also established 
networks with organizations in other countries, as well as with international 
organizations. One of the political parties, DTP, also described how much effort 
was made to build a locally based grassroots organization. The relationship be-
tween resistance strategies and the response that activism receives from the 
Turkish state can be described as a dynamic interaction where strategies are tried 
and, if necessary, modified. An example of this is the case of the municipality of 
Yenişehir, where banderoles wishing “Happy New Year” in Kurdish were put up 
during the celebration of the Kurdish New Year, Newroz. Since this led to prose-
cutions of, among others, the mayor, the following year banderoles in Chinese 
were put up instead. This strategy managed to achieve two goals: to communi-
cate the discrimination against the Kurdish language whilst avoiding the legal 
consequences. 



ZELAL BAL Pro-kurdiska politiska motståndsstrategier i Turkiet 201

Appendix
Intervjufrågor  

Vilket slags aktiviteter organiserar ni?  
Vilket är organisationens huvudsakliga syfte? 
Vad vill organisationen uppnå med aktiviteterna?  
Hur betraktas organisationen och dess aktiviteter av allmänheten?  
Har organisationen en politisk åskådning?  
Om så är fallet, vilken politisk åskådning har organisationen? 
På vilket sätt påverkar denna åskådning organisationen?  
I vilken utsträckning är det tillåtet för organisationen att försöka uppnå 
målen med sina aktiviteter? 
Finns det några rättigheter som ni anser saknas för att organisationen 
ska kunna fungera på det sätt ni önskar? 
Finns det några hinder som gör det svårt för er som organisation att an-
vända er av de rättigheter som ni har? 
Om så är fallet, vilka är hindren? 
Vad orsakar dessa hinder?
Anser ni att alla behandlas lika inom rättssystemet? 

Vilka nationaliteter representeras huvudsakligen inom organisationen? 
Vilka språk talas inom organisationen? 
Beror detta på situationen?

Vilken är er åsikt beträffande den rådande situationen i Turkiet när det 
gäller kurdernas situation? 
Har det skett några förändringar på senare tid?  
Har kurder några möjligheter att ge uttryck för en kurdisk politisk iden-
titet i Turkiet? 
Hur?
Med vilka medel görs detta? 
Skiljer sig möjligheterna när det gäller att uttrycka en kurdisk politisk 
identitet åt mellan olika aktörer? Till exempel skolan, media, organisat-
ioner eller politiska partier.  
Finns det några arenor där rättigheter för kurder lättare kan användas?  
Vad är orsaken till detta? 
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Hur skulle ni kategorisera er organisation: som pro-kurdisk, pro-turkisk 
eller något däremellan?  
Varför eller varför inte?

Har det skett några förändringar vad gäller rättigheter för kurder sedan 
AKP bildade regering?
Vad är orsaken till detta? 
Har det skett några förändringar när det gäller språkrättigheter, radio- 
och tv-sändningar på kurdiska eller kulturella aktiviteter? 
Är er organisation statsfinansierad till någon del?  
Vilket stöd har AKP i regionen? 
Har stödet ökat eller minskat? 
Fanns det några förväntningar om att AKP skulle förändra kurdernas si-
tuation? 
Finns det något parti som stöder rättigheter för kurderna? 
Vilket, varför och hur? 

Är det möjligt för er som aktör att påverka er situation för att kunna 
uppnå ert syfte? Hur arbetar ni för att öka ert inflytande?
Vad kan ni göra eller inte göra? 
Är det möjligt för er att använda alternativa kanaler för att nå ert mål? 
Skulle ni använda dessa kanaler? 
Vad skulle hända om ni använde dem?  

Spelar er organisation en viktig roll som en kurdisk politisk rörelse? El-
ler som en del av någon annan rörelse? 
Påverkar ni andra arenor genom era aktiviteter? 
Hur och varför? 
Finns det några lokala nätverk mellan aktörer av ert slag? 
Vilken inställning har ni till detta? 
Samarbetar ni med andra aktörer? 
Påverkas er organisation av andra aktörer? 
På vilket sätt och varför? 
Har ni kontakt med aktörer utomlands?  

Anser ni att den turkiska staten visat mer respekt för kurderna sedan 
Turkiet blev ett kandidatland till EU? 
Har Turkiet närmat sig EU? 
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Varför och hur? 
Tror ni att närmandet till EU kommer att innebära utökade rättigheter 
för kurderna? 
Kommer möjligheterna att använda sig av existerande rättigheter att 
öka? 
Vad tror ni att EU anser när det gäller den rådande situationen för kur-
der i Turkiet?  
Tror ni att EU anser att kurdernas situation är en betydelsefull fråga? 

Hur anser ni att militärens närvaro påverkar regionen? 
Påverkar detta organisationen och dess aktiviteter på något sätt?  
Har er organisation några erfarenheter när det gäller militären?  
Vilka är organisationens erfarenheter när det gäller polisen? 
Har er organisation förtroende för militären? 
Varför eller varför inte? 
Har ni inom organisationen någon gång känt er begränsade på grund av 
militärens närvaro? 
Har ni någon gång känt er tvungna att dölja organisationens mål för att 
undvika trakasserier eller förföljelse från militären eller polisen? 

Vad tror ni om möjligheterna när det gäller mänskliga rättigheter i Tur-
kiet i framtiden?  
Kommer kurderna att få fler rättigheter i framtiden?  
Kommer detta att ske snabbt eller kommer det att vara en långdragen 
process? 
Vilken roll kommer islam att spela i den turkiska politiken i framtiden? 
Kommer organisationer i det civila samhället att få större eller mindre 
handlingsutrymme? 

Finns det något som du anser vara viktigt för denna forskning som jag 
har glömt att ta upp? 
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