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Forandringene i Midtøsten de 
siste årene har gitt Tyrkia mange 
muligheter for innfl ytelse i 
regionen, men landets nye 
politiske kurs er ikke ukompli-
sert. Én av tyrkias tilnærminger 
til Midtøsten har vært den 
såkalte «null problemer med 
naboer»-politikken, som har gått 
ut på å samarbeide med alle 
nabostater, uavhengig av lande-
nes styresett og historiske 
konfl ikter. 

Målet med denne politikken, 
som ble formulert av AKP-regje-
ringen som har sittet ved makten 
siden 2002, var å bygge opp 
Tyrkia som en regional leder, og å 
bruke denne posisjonen til å øke 
Tyrkias status internasjonalt. 
Dette resulterte i at Tyrkia økte 
sitt samarbeid med alle nabosta-
ter, uavhengig av om de var styrt 
av forhatte diktatorer eller (ofte 
foraktede) folkevalgte. 

Da opprørene i Midtøsten 
begynte i fjor, var Tyrkia helt 
uforberedt, og befant seg med ett 
i en posisjon der de støttet 
demokrati og menneskerettighe-
ter i Midtøsten samtidig som de 
samarbeidet med diktatorene 
som slo ned på opprørene. 
Dermed fi kk den arabiske våren 
viktige konsekvenser for Tyrkias 
utenrikspolitikk, og da særlig for 
forholdet mellom Tyrkia og Syria.

Tyrkias forhold til Syria har vært 
problematisk siden oppløsningen 
av Det osmanske riket i 1922, og 
særlig etter at Tyrkia ved hjelp av 
manipulasjon overtok provinsen 
Hatay fra det som da var det 
franske protektoratet Syria i 
1938–1939. Denne annekteringen 
har aldri blitt anerkjent av Syria, 
som i offi sielle kart fremdeles 
anser provinsen som en del av 
Syria. 

Flere andre saker har senere 
forverret situasjonen ytterligere. 

Særlig problematisk har det 
vært at Syria lenge støttet den 
kurdiske opprørsbevegelsen 
«Kurdistans Arbeiderparti» 
(PKK). I tillegg har de kranglet 
om vannressurser, og ikke minst 
stod landene på hver sin side 
under den kalde krigen.

Spenningen mellom Syria og 
Tyrkia toppet seg i 1998, da 
Tyrkia oppmarsjerte tropper på 
grensen til Syria og truet med å 
angripe dersom Syria fortsatte å 
beskytte PKK-lederen Abdullah 
Öcalan i Damaskus. Siden 
oktober 1998, da Öcalan ble 
kastet ut av Damaskus og Syria 
lovet å slutte å støtte PKKs 
geriljasoldater, har forholdet 
mellom de to landene bedret seg 
betraktelig. 

Ikke bare forhindret dette krig, 
det åpnet også for samarbeid på 
en rekke områder, og i 1999 
signerte de to landene Adana-
avtalen om sikkerhetssamarbeid, 

som ga de to landene rett til å 
forfølge opprørere over grensen i 
såkalt «hot pursuit». 

Frem til opprøret i Syria 
begynte i 2011 var det et stadig 
tettere samarbeid mellom Tyrkia 

og Syria. Så godt var forholdet at 
Tyrkia hadde felles militærøvel-
ser med syriske styrker i april 
2009, og det ble inngått en 
intensjonsavtale om et forsvars-
industrielt samarbeid. 

I mai 2009 reiste også en stor 
delegasjon tyrkiske diplomater 
og statsmenn sammen med 
statsminister Recep Tayyip 
Erdogan til Damaskus på offi sielt 
statsbesøk. Det var planlagt felles 
militærøvelser også i 2011, og 
helt til vinteren 2010–2011 var 
forholdet mellom Syria og Tyrkia 
utmerket. 

Men dette forholdet var altså 
basert på den nevnte «null-
problemer»-politikken som 
betydde streng ikke-innblan-
ding i hverandres indre 
anliggender og samarbeid med 
alle nabostater, uavhengig av 

deres politiske system og ledelse. 
Det var på dette grunnlaget 

Tyrkias lederskap økte sitt 
samarbeid med Syrias diktator 
Bashar al-Assad og inviterte 
Sudans folkemordanklagede 
president Omar Bashir på 
statsbesøk, samtidig som Tyrkia 
søkte legitimitet i internasjonale 
fora i kraft av å være en regional 
leder. 

Dermed kunne tyrkiske ledere 
fremstå som helter i kampen for 
demokrati, ytringsfrihet og 
menneskerettigheter (og uttale 
seg kritisk om USA og Israel), 
samtidig som de samarbeidet 
med nettopp de autoritære 
lederne de kritiserte.

Så lenge regimene i Midtøsten 
var stabile, var denne strategien 
bare middels vanskelig å gjen-
nomføre, men med borgerkrigen 
i Libya og opprøret i Syria ble det 
umulig for tyrkiske ledere å få de 
to tilnærmingene til å stemme 
overens. Man kunne ikke både 
samarbeide med Libyas leder 
Muammar al-Gaddafi  og støtte 
opprørernes krav om menneske-
rettigheter og demokrati. 

Det syriske opprøret som begynte 
med massedemonstrasjoner i 
januar 2011 og utartet til opprør i 
mars samme år, ser ut til å ha 
kommet helt overraskende på det 
tyrkiske lederskapet. I mars 

uttrykte den ellers svært så 
aktive tyrkiske utenriksministe-
ren ganske spakt at «Vi håper at 
problemene mellom [de syriske] 
myndighetene og folket kan løses 
uten problemer». 

En regional leder må ta ansvar når ting går galt. Dette ser det tyrkiske lederskapet ut til å være ukomfortabelt med.

Tyrkisk godværspolitikk

Det var ikke før i juni at 
statsminister Erdogan eksplisitt 
fordømte Assads fremferd. I 
august reiste så den tyrkiske 
utenriksministeren til Damaskus 
og la sterkt press på  Assad for å få 
en slutt på volden, men samarbei-
det som var bygget opp rundt 
«null-problemer-med-naboer» ser 
ut til å ha vært et godværsvenn-
skap som ikke stakk særlig dypt. 
Tyrkias innfl ytelse i Damaskus 
varte bare så lenge tyrkerne slapp 
å ta stilling til syrisk innenrikspo-
litikk. 

Etter disse forsøkene på å bruke 
«vennskapet» mellom de to 
landene som inngangsport, ble 
Tyrkia det første landet som 

FORHENVÆRENDE VENNER: Syrias president Bashar al-Assad (til høyre) og tyrkias statsminister Recep Tayyip Erdogan hadde god kontakt så sent som i februar 2011. Det syriske opprøret i mars samme år ser ut 
til å ha kommet helt overraskende på det tyrkiske lederskapet, som førte en politikk der målet var å ikke være i konfl ikt med noen av nabostatene, skriver Einar Wigen.  FOTO: SYRIAN ARAB NEWS AGENCY (SANA), SCANPIX
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Tyrkisk utenrikspolitikk:
� Tyrkia har siden 2002 ført en 
samarbeidspolitikk med alle 
nabostater, uansett politisk 
situasjon og styresett.
� Dette førte til at landet kunne 
argumentere for demokrati og 
menneskerettigheter samtidig som 
de samarbeidet med de sittende 
regimene, skriver Einar Wigen.
� Dette var 
bare middels 
vanskelig så 
lenge regimene 
var stabile, men 
med borgerkri-
gen i Libya og 
opprøret i Syria 
ble det umulig å 
få denne 
politikken til å gå 
opp.
� Det kan vise seg at den tyrkiske 
samarbeidspolitikken i lengden vil 
føre med seg fl ere problemer, ikke 
færre, skriver Wigen.
� Teksten er en forkortet utgave av 
en artikkel som er på trykk i siste 
utgave av «Babylon – nordisk 
tidsskrift for midtøstenstudier».   

Forfatteren: 
� Einar Wigen er stipendiat ved 
Institutt for kulturstudier og 
orientalske språk, Universitetet i 
Oslo. Han ble tildelt Babylonprisen 
2012 for artikkelen «Landsmann, 
snakk tyrkisk!».
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En regional leder må ta ansvar når ting går galt. Dette ser det tyrkiske lederskapet ut til å være ukomfortabelt med.

Tyrkisk godværspolitikk

offentlig støttet den syriske 
opposisjonen. Den syriske 
eksilopposisjonens paraplyorga-
nisasjon, Det syriske nasjonalrå-
det, har dessuten sitt hovedkvar-
ter i Istanbul, noe de neppe 
kunne hatt uten Tyrkias støtte. 

Både fra Det muslimske 
brorskapet i Syria og fra den 
amerikanske utenriksministeren 
Hillary Clinton har det kommet 
klare meldinger om at de ønsker 
at Tyrkia skal ta en lederrolle i 
sanksjoner mot Syria. Dersom 
landet ønsker å være en regional 
leder, holder det ikke bare å sole 
seg i glansen i rolige perioder, 
man må også ta ansvar for 
regionen når ting går galt. Til 
tross for støtte til den syriske 
opposisjonen, er dette noe det 
tyrkiske lederskapet ser ut til å 
være ukomfortabelt med.

Om man lytter til den tyrkiske 
statsministeren, er det et spørs-
mål om når Tyrkia kommer til å 
intervenere i Syria, ikke hvis. 
Tyrkiske militærledere har 
dessuten inspisert tropper i 
grensområdene. Sabelraslingen 
fra Tyrkias side kunne knapt 
vært mer eksplisitt. Da Syria i 
begynnelsen av april i år skjøt 
granater over grensen, fikk 
Tyrkia en god grunn til å interve-
nere. 

Ikke bare det, regjeringen ville 
se svake ut på hjemmebane om 
de ikke gjorde noe. De tok saken 
til Nato, med henvisning til 
Natopaktens artikkel 5 om 
kollektiv sikkerhetsgaranti (et 
angrep på ett Natomedlem er et 
angrep på alle), og krevde at Nato 
skulle beskytte dem. 

Syria har på sin side argumen-

tert for at de forfulgte opprørere, i 
henhold til «hot pursuit»-klausu-
len fra 1999.

En militær intervensjon mot 
Assads regime har vært nevnt i 
flere andre sammenhenger, med 
Natos Libya-intervensjon som 
klar inspirasjon. En eventuell 
intervensjon vil nødvendigvis 
involvere både Tyrkia og Jordan, 
to av Syrias naboland. 

Den tyrkiske statsministerens 
krigsretorikk til tross, står dette 
neppe særlig høyt på det tyrkiske 
lederskapets ønskeliste. Nesten 
uansett formål vil det med 
tyrkiske tropper i offensive 
operasjoner i et arabisk land 
være vanskelig for Erdogan og 
Tyrkia å beholde det moralske 
overtaket i regionen. Det er lite 
krigslyst å spore i Tyrkia, selv om 

opinionen er helt tydelig på de 
syriske opprørernes side.

Det finnes tre viktige grunner 
til at tyrkerne ikke ivrer særlig 
for å intervenere i Syria. For det 
første ønsker de å beholde 
respekten for suverenitetsprin-
sippet i det internasjonale 
samfunn. En militær interven-
sjon vil i seg selv være et brudd 
på dette prinsippet og bidra til å 
undergrave det. Dessuten frykter 
tyrkerne at Syrias kurdere kan  
oppnå autonomi. Dette kan igjen 
skape problemer for Tyrkias 
forhold til sine egne kurdere. 

For det andre vil Tyrkia neppe 
sende inn sine militære styrker 
for så ganske enkelt å trekke seg 
ut og lukke øynene. Det er lett å 
gå inn, men veldig vanskelig å 
forlate et land man har interve-
nert i. Om tyrkerne skulle gå 
sterkt inn i Syria ville de ønske 
stor innflytelse over Syrias 
fremtid. 

Den tredje grunnen er at et 
angrep på Assads regime ville 
fremstå som aggresjon mot Iran. 
Selv om Tyrkia stadig blir mer 
direkte i sin rivalisering med 
Iran, ønsker de ikke direkte 
konfrontasjon. En intervensjon i 
Syria kan utløse en regional krig, 
noe Tyrkia absolutt ikke ønsker. 

Tyrkias engasjement for de 
syriske opprørerne går dessuten i 
direkte konflikt med Irans 
interesser. Forholdet til Iran har 
lenge vært godt, men etter at 
Tyrkia sa ja til å være vert for en 
radarstasjon som skal bli del av 
det amerikanske rakettskjoldet, 
har forholdet kjølnet.

Den «uproblematiske» politikken 
førte til at Tyrkia samarbeidet 
med nettopp de autoritære 
lederne som folkemengdene 
demonstrerer mot; Bashar 
al-Assad i Syria, Muammar 
Gaddafi i Libya og Hosni Muba-
rak i Egypt. 

Hittil ser det ikke ut til at noen 
har brukt dette mot den tyrkiske 
regjeringen, med unntak av den 
tyrkiske opposisjonen, og Tyrkia 
var raske til å anerkjenne de nye 
regjeringene både i Tunisia og 
Egypt. Slik kunne man enkelt 
samarbeide med de som faktisk 
hadde makten i landet, uten å 
måtte velge side og stå i fare for å 
tape. 

Men i situasjoner med langva-
rige konflikter, som den man nå 
har i Syria, vil det være langt 
vanskeligere for tyrkerne å spille 
på begge hester. Om de satser 
feil, vil den siden som kommer 
vinnende ut i Syria neppe sette 
stor pris på Tyrkias «null proble-
mer med naboer»-politikk. Da vil 
de facto-anerkjennelse av 
regimer og en pragmatisk 
utenrikspolitikk fort ende med 
flere, snarere enn færre, proble-
mer.

Einar Wigen
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