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Abstract   

This essay investigates the role of non-governmental organizations in Turkey that work with 

minority rights. The purpose of this study is to get a better understanding on how domestic 

NGOs understand and prioritize human rights and how different social structures are restricting 

NGOs from engaging in human rights of the Kurdish minority. To answer this question this 

study utilizes a qualitative content analyses of the published research on human rights and 

NGOs. The analysis has been conducted from a postcolonial perspective.  

The finding has shown that even if Turkish human right defenders are restricted on how they 

can work with human rights violations in the society there still is an engagement in trying to 

work with these social problems. This essay concludes that Kurds have been restricted from 

working with human rights by means of the Turkish anti-terror law, which may have negatively 

affected the visibility of Kurdish activist, but not stopped them from engaging in social issues. 

However, there is still a need for development in the Turkish NGO regime, but the westerniza-

tion project may not be the answer for Turkish human right development. This essay argues 

that the human rights education projects in Turkey should be conducted by domestic NGOs 

own understanding of human rights and only then there will be potential for real human rights 

development.  
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1. Inledning  

Enda sedan Republiken Turkiet bildades har inhemska icke-statliga människorättsorganisat-

ioner haft en viktig roll i utvecklingen av människorättsdiskursen i landet. Inte långt efter att 

det första människorättsorganisationerna bildades i republiken började även det internationella 

inflyttandet på människorätts förståelsen spridas bland inhemska organisationer.1 Denna kom-

plexa relation existerar än idag.2 

Man skulle kunna påstå att internationella organisationer anser att det saknas kompetens för 

människorättsarbete i Turkiet, och arbetar därför med att utbilda inhemska organisationer. Detta 

skapar i sin tur en beroendeställning till västerländska organisationer både p. g. a. att inhemska 

organisationer är i behov av internationella organisationers bistånd3 men även för att dessa slags 

samarbeten blir en ingång till vidare samarbeten med internationella organisationer och olika 

människorätts instanser.4  

Sedan 2013 har det dock blivit svårare för både lokala och internationella människorättsorga-

nisationer att driva sina arbeten inom ramen för den turkiska lagstiftningen. Relativt nya lag-

stiftningar inom landet har kunnat äventyra organisationers existens. För att kunna försvara sin 

tillvaro har en del organisationer valt att limitera sina arbeten då det förekommit höga grader 

av begränsningar när det kommer till bl.a. demonstrationstillstånd, hårdare administrativa kon-

troller och gripanden av nyckelpersoner i organisationer.5 

Även om det fortfarande finns brister i den turkiska rätten och det saknas praxis för mötes- och 

föreningsfrihet, innehåller turkiska lagar inte längre direkta bestämmelser som skulle kunna 

begränsa människorättsorganisationer i Turkiet, trotts detta finns det olika faktorer som påver-

kar människorättsarbetet.6  

Denna uppsats har undersökt hur inhemska- och västerländska människorättsorganisationer ar-

betar med mänskliga rättigheter (MR), samt hur inhemska organisationer förhåller sig till mi-

noritetsfrågor, som i statens perspektiv är ett säkerhetsproblem. 

 

 
1 Çalı, Başak: “Human Rights Discourse and Domestic Human Rights NGOs” i: Kabasakal Arat, Zehra F (red.): 

Human Rights in Turkey, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2007, s. 219 
2 Türkiye İnsan Hakları Vakfı, “Çalışma Raporu Haziran 2018- Mayıs 2019”, 10. Dönem 30. Olağan Kurucular 

Kurulu, 2019, s. 59-60. 
3 Türkiye İnsan Hakları Vakfı, “Çalışma Raporu, Haziran 2017- Haziran 2018”, 10. Dönem 29. Olağan Kurucu-

lar Kurulu, 2018, s. 30-31 & s. 51. 
4 İnsan Hakları Derneği,”18. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu 5-6 Kasım 2016”, 2016, s. 37. 
5 Regeringskansliet, Utrikesdepartementet, Turkiet - Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer: 

Situationen per den 20 juni 2018, Sverige, 2019, s. 6.  
6 Ibid., s. 6.  
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1.1  Syfte och problemformulering  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lokala icke-statliga organisationer arbetar med 

och förstår mänskliga rättigheter, samt undersöka hur olika strukturer begränsar inhemska or-

ganisationers arbeten. 

Inom ramen för denna uppsats kommer det särskilt undersökas på vilket sätt minoriteter be-

gränsas från att kunna vara delaktiga i människorättsarbeten inom inhemska organisationer.  

Denna undersökning använder sig av en postkolonial förståelse av konstruktionen av vithet för 

att kunna förstå maktförhållanden mellan grupper, relationen mellan kurdisk minoritet och tur-

kisk majoritet. Konstruktionen av vithet i detta fenomen har använts för att kunna beskriva hur 

det existerar vithetskomplex inom inhemska organisationer i Turkiet och hur detta påverkar 

deras arbeten. 

Kurdiska aktivister har ständigt blivit exkluderade från att kunna delta i samtalet om sina rät-

tigheter inom både politiska plattformar och även inom inhemska organisationer. Det har även 

vart problematiskt för inhemska organisationer att driva frågor om människorättskränkningar 

mot kurder.  

Sedan republiken bildades har västerländska stater haft inflytande över landet. Detta har inte 

bara gällt staten som helhet men även människorättsfrågor, samt hur man bör förstå MR. I detta 

arbete kommer det att argumenteras för att inhemska turkiska organisationer än idag, på ett 

paternalistiskt sätt, vägleds av västerländska internationella organisationer. Denna relation på-

stås bygga på viljan att vara en del av de normsättande i samhället.   

Studien behandlar följande frågor: 

- Hur förstår och prioriterar inhemska organisationerna de mänskliga rättigheterna?  

- Vad är det som styr valet av arbetsfrågor i inhemska organisationer?  

- Hur begränsas kurder från att vara delaktiga i samtalet om och försvaret av minoriteters 

rättigheter inom inhemska organisationer?  

- På vilka sätt begränsas inhemska organisationer att arbeta med minoritetsfrågor?   

Inhemska människorättsorganisationer har haft en viktig roll i utvecklingen av människorätts-

diskursen i Turkiet, genom att ha använt sig av olika internationella ramverk för att kunna mot-

stå, kritisera och reformera de inhemska politiska, sociala och ekonomiska arrangemangen. 
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Trotts detta existerar det en idag en del hinder när det kommer till den kurdiska frågan och 

minoriteters rättigheter. Därför har denna uppsats försökt att redogöra hur inhemska organisat-

ioner med tiden undvikt försvaret av kurdiska människorättskränkningar. Jag anser att den kur-

diska människorättsfrågan idag är relativt underdiskuterad i det turkiska samhället och att kur-

der inte får tolkningsföreträde i dessa frågor när det väl väljs att diskuteras, på grund av detta 

finner jag det viktigt att diskutera den kurdiska minoritetsfrågan.  

 

1.2  Teoretiskt ramverk 

Ett postkolonialt perspektiv har genomsyrat hela studien och har utformats genom tre relevanta 

teoretiska modeller: Sara Ahmeds kritik i Vithetens hegemoni, Gayatri Chakravorty Spivaks 

argumentation i ”Righting Wrongs” och Talal Asads resonemang i Formation of the Secular: 

Christianity, Islam, Modernity.  

 

   Ahmeds tolkning av fenomenologi har använts för att besvara frågan om hur det kurdiska 

folket begränsas från att kunna vara delaktiga i samtalet och försvaret av minoriteters rättigheter 

i Turkiet. Ahmeds teoretiska utgång har använts för att beskriva hur icke-statliga organisationer 

i Turkiet begränsar kurdiska aktivister från att delta i människorättsarbeten och direkta frågor 

som berör de och deras folk. Teorin har även använts för att beskriva att de som rasifierar, i sin 

tur blir begränsade av andra vid olika möten. Man skulle kunna påstå att den turkiska vitheten 

endas existerar inom sina egna gränser, och att denna vithet försvinner när deltagarna i rummet 

bytts ut till västerländska organisationer. Ahmeds teori har en central betydelse i denna uppsats 

då den bl.a. har använts för att beskriva hur rasifierade personer kan begränsas i olika situationer 

och hur detta sedan kan samspela med andra samhällsproblem. 

 

   Spivaks argumentation i ”Righting Wrongs” har använts för att kunna besvara frågan om hur 

inhemska organisationer förstår och prioriterar MR. Spivaks tolkning om hur människorättsar-

beten i u-länder bör gå till har använts för att kunna beskriva hur viktigt det är att låta inhemska 

organisationer prioritera och skapa sina egna uppfattningar om MR för att uppnå hållbart och 

framgångsrikt arbete. Som Spivaks resonemang har även denna uppsats använt sig av kun-

skapen och utbildningens roll i samhällen.7 

 
7 Spivak, Gayatri Chakravorty:  ”Righting Wrongs”. ingår i: The South Atlantic Quarterly, vol. 103, nr 2/3, 

Duke University Press, Durham, NC, 2004 s. 523-526 & s. 529. 
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Denna teori har använts för att kunna förklara hur problematiskt det är att ständigt se en grupp 

av individer som inkapabla att lösa sina egna problem. Detta är väldigt problematiskt eftersom 

det utesluter den lokala kunskapen och förståelsen om MR.8   

Resonemangen från ”Righting Wrongs” kommer sammanfattningsvis centreras till att bl.a. be-

skriva relationer mellan lokala icke-statliga organisationer och kurdiska aktivister men även för 

att analysera relationen mellan internationella- och inhemska organisationer då de driver olika 

påverkansarbeten för att ”sprida” kunskap om hur människorättsarbete bör se ut.   

 

   Slutligen har denna uppsats använt sig av Asads argumentation kring att västerländska fors-

kare inte utforskar sekulära samhällen på samma sätt som man utforskar religiösa samhällen.9 

Denna teoretiska utgång har bl.a. använts för att tolka Turkiets vilja att bli västerländsk och 

dess påverkan på befolkningen, och hur detta idag är synligt inom olika organisationers arbeten 

med minoritetsfrågor. Resonemanget har använts för att undersöka hur olika faktorer påverkar 

lokala organisationers prioriteringar av människorättsarbete. Detta resonemang har använts för 

att beskriva hur väst ser på det turkiska samhället men även för att beskriva hur det turkiska 

samhället ser på kurder. Asads diskussion har främst använts för att beskriva hur muslimska 

samhällen både är inkluderade och exkluderade från väst på samma gång.  

 

1.3  Metodreflektion 

I det som följer kommer det att redogöras för på vilket sätt den kritiska textanalysen har tilläm-

pats mer precist i denna uppsats. Viktiga metodologiska verktyg och teoretiska begrepp om-

nämns och diskuteras i denna sektion, både dess konkreta tillämpning och relevans.  

För att besvara studiens frågeställning har denna uppsats skrivits i form av en kvalitativ inne-

hållsanalys. Denna uppsats har analyserat tryckta samt elektroniska texter. Metoden har använts 

för att kunna göra en tolkning av texters innehåll, genom att identifiera olika mönster och teman. 

Ändamålet med användningen av den kvalitativa innehållsanalysen var att kunna få en fördju-

pad kunskap om vithets kontexten i samhället, och hur det har format lokala organisationers 

arbete i Turkiet idag.  

 
8 Spivak, Gayatri Chakravorty:  ”Righting Wrongs”, s. 531. 
9 Asad, Talal: Formation of the Secular. Stanford University press, Stanford, 2003, s. 207-209.  
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Uppsatsen har utgått från den riktade innehållsanalysen.10 Detta har inneburit att Ahmeds, 

Spivaks och Asads teorier om vithet har väglett arbetet och utformandet av teman. Dessa teman 

har även använts för att dela upp uppsatsens olika kapitel. Detta har varit viktigt för att kunna 

få ut en mer kvalitativ analys. Detta kan betraktas som ett deduktivt sätt, vilket innebär att 

uppsatsen skapar koncept utifrån ett på förhand bestämt kodningsschema. Den kvalitativa in-

nehållsanalysen har dock möjliggjort att textinnehållet har bearbetats på ett systematiskt sätt. 

Denna bearbetning gör det möjligt för läsaren att få en inblick i teman och orsaker till hur icke-

statliga organisationer arbetar med minoritetsfrågor i Turkiet ur ett kritiskt postkolonialt per-

spektiv. 

 

Det viktigaste i denna forskning har varit att välja relevanta och pålitliga källor. Ett annat alter-

nativ för denna sortens forskning skulle kunna vart att hålla intervjuer med olika organisationer. 

Men just denna metod valdes eftersom det fanns en stor sannolikhet att det även skulle kunna 

utföras med hjälp av att analysera olika dokument.  

Ahmeds teori har dock varit en avgörande faktor i utformningen av arbetet och indelningen av 

kapitel. Ahmeds teoretiska ramverk användes som ett verktyg för att kunna utforma och be-

gränsa det material som skulle användas för att kunna besvara frågeställningen.  

Denna uppsats är indelad i två delar där den första sektionen kommer att beskriva utvecklingen 

av den turkiska vitheten och hur minoriteter begränsats från att kunna delta i frågor som direkt 

berörde deras egna rättigheter. Detta material har främst samlats in från olika historiska doku-

ment som beskriver hur och varför minoriteter inte fått möjligheten att delta i dessa organisat-

ioner. Det andra avsnittet beskriver hur otillgängligt rummet har varit och fortfarande är för 

kurdiska aktivister. Detta kunde bl.a. analyseras utifrån att undersöka två inhemska organisat-

ioners årsrapporter.  

 

1.3.1 Material 

Primärmaterialet för denna uppsats består av två inhemska icke-statliga organisationers årsrap-

porter från 1991, 1992 och 2014- 2019.  

Den första organisationen som undersöks är İnsan Hakları Derneği (IHD), som på svenska 

betyder människorättsföreningen. IHD grundades 1986 och har sedan dess främst arbetat med 

 
10 May, Tim: Social Research. Issues, Methods and Process. 4. Uppl. Open University Press, New York, 2011, s. 

208-210.  
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politiska rättigheter, organisationen har även haft olika samarbeten med International Federat-

ion of Human Rights (FIDH).11  

Den andra organisationen som har granskats är Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TIHV) som på 

svenska betyder turkiska människorätts fonden. TIHV grundades 1990 och har sedan dess käm-

pat för att motarbeta tortyr och misshandel i turkiska anstalter och häkten.12  

Dessa två organisationer har valt att analyseras eftersom de har varit aktiva i över 20 år, samt 

för att de noggrant sköt sina dokumentationer av alla sorters ändringar och utvecklingar inom 

organisationerna.  

Urvalet av tidsperiod gjordes utifrån att analysera historiska konflikter, uppror och kupper. Ge-

nom att leta efter specifika ”teman” i den turkiska tidslinjen kunde man utifrån detta välja vilka 

årsrapporter som skulle granskas, detta eftersom konflikternas karaktär skulle kunnat haft på-

verkan på människorättsarbetet i organisationerna. Det huvudsakliga materialet består av in-

samlat data från TIHV och IHD. För att kunna besvara frågeställningen har insamlingen av det 

kvalitativa materialet varit ytterst viktigt. En stor del av analysen kommer att gå ut på att 

granska dessa organisationers årsrapporter för att sedan kunna söka vidare på specifika frågor, 

projekt och workshoppar organisationerna vart delaktiga i.  

I Turkiet måste civilsamhällesorganisationer (CO) informera myndigheterna om finansiellt stöd 

från utlandet och om kontakter med internationella organisationer,13 detta gör att deras arbeten 

oftast är väl dokumenterat och även erhållen till allmänheten. Detta har varit i fördel till detta 

arbete då årsrapporterna har varit lätt åtkomliga, samt att de även är väl skrivna.  

Olika seminarium respektive organisation varit delaktiga i har undersökts för att kunna analy-

sera budskap olika internationella organisationer försökt förmedla till valda inhemska organi-

sationer. Genom att granska årsrapporterna har jag kunnat inrikta mig mer specifikt på olika 

internationella organisationer som driver påverkansarbeten i Turkiet. Uppsatsen har främst un-

dersökt relationen mellan inhemska turkiska organisationer och det svenska organisationerna 

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida, Swedish International Development 

Cooperation Agency) och Raul Wallenberg, men även den internationella organisationen 

FIDH.   

 
11 İnsan Hakları Derneği, IHD Hakında, (webbsida) https://www.ihd.org.tr/hakkimizda/ (Hämtad: 2020-03-20). 
12 Türkiye İnsan Hakları Vakfı, TIHV Hakında, (webbsida) https://tihv.org.tr/tihv-hakkinda-2/, (Hämtad: 2020-

03-20). 
13 Regeringskansliet, Utrikesdepartementet, Turkiet - Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens 

principer: Situationen per den 20 juni 2018, s. 6.    

https://www.ihd.org.tr/hakkimizda/
https://tihv.org.tr/tihv-hakkinda-2/
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Arbetet har även undersökt akademiska arbeten av relevans för tolkning och analys av årsrap-

porterna. Andrea Sophie Karlssons bok Liberal Intellectuals and Human Rights in the Turkish 

Public Sphere: Contestation and Pragmatism from 1990s to the AKP-era har bland annat an-

vänts för att kunna beskriva olika samhällsproblem. Även Kenan Çayırs artikel ”Tension and 

Dilemmas in Human Rights Education” och Basak Çalıs arbete ”Human Rights discourse and 

Domestic Human Rights NGOs” från Human Rights in Turkey red. av Zehra F. Kabasakal Arat 

har använts för att kunna beskriva det som pågick i samband med att det två ovannämnda or-

ganisationerna drev sina arbeten.  

 

1.4  Forskningsöversikt 

Den tidigare forskning som presenteras i denna sektion utgår ifrån olika relevanta aspekter om 

hur icke-statliga organisationer arbetar i Turkiet. Det finns en del forskning som berör dessa 

områden. Även om tidigare forskningar inte direkt berör uppsatsens problemformulering är alla 

nära kopplat till arbetet från olika aspekter.   

 

Bülent Aras och Pinar Akpinar har i ”The Role of Humaitarian NGOs in Turkey´s Peacebuil-

ding” undersökt hur NGOs i Turkiet arbetar för fred. Denna artikel undersöker organisationer 

som İnsan Yardım Vakfı, Kimse Yok Mu, Cansu Derneği och Diyanet Fondu.14 Aras och Akpi-

nar för ett resonemang om att icke-statliga organisationer i Turkiet endast bedriver fredsbyg-

gande arbeten på en väldigt låg nivå tillsammans med andra gräsrotsorganisationer, detta menar 

de blir speciellt mer synligt när man jämför organisationers arbete med statens eget fredsbyg-

gande organ. Forskarna påpekar dock att dessa oberoende organisationer endast dämpas vid 

vissa sammanhang av regeringens diskurser. Dessa hinder menar de begränsar organisationers 

prioriteringar vilket ledder till att människorättsarbetet i Turkiet riskerar att politiseras.15  

Aras och Akpinar menar att inhemska organisationer förlitar sig på privata donationer och följer 

därför de vanligaste fredsbyggande riktlinjerna för att kunna få så mycket stöd som möjligt. 

Dock så skiljer dessa organisationer sig från vanliga människorättsriktlinjer med tanke på att 

de inte kan iaktta kultur och religion i sitt arbete till skillnad från organisationer som arbetar 

med MR i Turkiet men som inte har sina anläggningar inom statens gränser.16 Aras och Akpinar 

 
14 Aras, Bülent och Akpinar, Pinar: ”The Role of Humanitarian NGOs in Turkey’s Peacebuilding”. International 

Peacekeeping. Vol. 22, No. 3, 2015, s. 235.  
15 Aras, Bülent och Akpinar, Pinar: ”The Role of Humanitarian NGOs in Turkey’s Peacebuilding”, s. 234. 
16 Ibid., s. 237. 
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menar dock att även om dessa organisationer inte uppnår deras ”mål” existerar det endas en 

ytterst liten möjlighet att deras existens äventyras med tanke på att det finns en stark politisk 

och civil vilja bakom deras arbete. Deras arbete måste dock byggas på en heltäckande strategi 

med effektiv samordning och samarbeten för att kunna uppnå sina mål med organisationen.17   

Även denna uppsats argumenterar för att inhemska organisationer ligger i riskzon för politise-

ring. Olikt Aras och Akpinar kommer denna uppsats att argumentera för att västerländska or-

ganisationer har ett betydelsefullt aktörskap i politiserandet av människorättsfrågor i Turkiet. 

 

En annan forskares studie finner vi presenterad i ”NGO intervention: influnces on terrorist ac-

tivities”. I denna artikel undersöker Omi Hodwitz relationen mellan icke-statliga organisationer 

och terrorist klassificerade organisationer. För att pröva sin hypotes väljer denna forskare att 

undersöka internationella- och lokala organisationer i Turkiet och Libanon.  

Hodwitz beskriver i artikeln hur terroristorganisationer och icke-statliga organisationer oftast 

fokuserar och gör motstånd mot liknande samhällsfrågor och förtryck.18 I artikeln beskriver han 

bl.a. hur båda organisationerna ständigt söker uppmärksamhet från medier för att kunna få le-

gitimitet och för att rekrytera nya medlemmar. Genom att använda sig av spelteorin, som bygger 

på att beskriva beteenden i samspel mellan olika parter, antar Hodwitz att terroristorganisationer 

skulle kunna ändra riktlinjer inom sin verksamhet när de möter en organisation som konkurrerar 

ut de.19 Resultaten från undersökningen indikerar dock ett minimalt stöd för hypotesen då icke-

statliga organisationer visar begränsad inflytande på terroristorganisationer i Libanon och inget 

alls i Turkiet. Slutsatsen blir att dessa organisationer inte minskar våldet men att det heller inte 

bidrar till ökat våld.20 Denna uppsats kommer inte att diskutera sambandet mellan MR och 

terroristorganisationer, dock kommer kurdiska organisationer som Partiya Karkerên Kurdistanê 

(PKK), som på svenska betyder Kurdiska Arbetspartiet, att omnämnas. 

 

Fortsättningsvis finner vi i ”EU Democracy Promtion in Turkey: Funding NGOs, Funding Con-

flict?” Markus Ketolas argumentation om hur finansiering av icke-statliga organisationer från 

EU kan skapa orättvisa. Ketola argumenterar för att EU:s politiska agenda för anslutningsländer 

 
17 Ibid., s. 242-243. 
18 Hodwitz, Omi: ”NGO intervention: Influenses on Terrorist Activity”. Behavioral Sciences of Terrorism and 

Political Aggression. Vol. 10, No. 1, 2018, s. 1-2.  
19 Hodwitz, Omi: ”NGO intervention: Influenses on Terrorist Activity”, s. 1. 
20 Ibid., s. 5-6. 
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går ut på att finansiera lokala icke-statliga organisationer för att de skall kunna arbeta för de-

mokratisering.21 Likt denna uppsats väljer Ketola att analysera olika dokument, dock använder 

Ketola denna metod för att beskriva hur EU motiverar sina finansieringar ur liberaldemokratisk 

retorik, förutsatt att det organisationer som får finansiering stöder liberal individualism och re-

spekterar MR.22 Genom att undersöka situationen i Turkiet hävdar han i artikeln att framgången 

i EU:s metod är beroende av hur väl den över stämmer med verkligheten i det civila samhällets 

helhet.23 Även denna uppsats argumenterar för att bistånd endast ges till de organisationer som 

är villiga att arbete utifrån västerländska strategier, till skillnad från Ketola antas det dock att 

det är internationella organisationer som motiverar sina finansieringar ur liberaldemokratisk 

retorik. 

 

Avslutningsvist finner vi i  ”Human rights discourse and domestic human rights NGO´s” Başak 

Çalı resonemang att lokala turkiska icke-statliga organisationer har haft en viktig roll i utveckl-

ingen av människorättsdiskursen i samhället genom att använda MR som en vägledande faktor 

för att kritisera och motstå den turkiska politiska diskursen.24 Çalı menar olikt Aras och Akpi-

nar25 att turkiska icke-statliga organisationer varit viktiga aktörer i utvecklingen av människo-

rättsperspektiv i den turkiska politiken.  

Till skillnad från detta arbete har Çalı valt att utföra sin forskning med insamling av empiriska 

intervjuer med fyra nyckelpersoner från olika organisationer för att undersöka hur inhemska 

organisationer bidragit till utveckling i samhället. I denna uppsats kommer dock det empiriska 

materialet att hämtas i från organisationers årsrapporter. Det fyra organisationerna Çalı väljer 

att använda sig av är IHD, TIHV, İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği och 

Türkiye İnsan Hakları Kurumu.26  

Çalı beskriver i sin artikel hur icke-statliga organisationer ingriper i det politiska och sociala 

genom sina egna tolkningar och förståelser av MR. Hon beskriver hur dessa organisationer tar 

sina frågor från ideala människorätts principer och jurisdiktioner för att bedöma, kritisera och 

motstå inhemska rättsliga ramar i det turkiska systemet.27 

 
21 Ketola, Markus: ”EU Democracy Promotion in Turkey: Funding NGOs, Founding Conflict?”. The 

International Journal of Human Rights. Vol. 15, No. 6, 2011, s. 787-788. 
22 Ketola, Markus: ”EU Democracy Promotion in Turkey: Funding NGOs, Founding Conflict?”, s, 789-790. 
23 Ibid., s.798. 
24 Çalı, Başak: “Human Rights Discourse and Domestic Human Rights NGOs”, s. 217.  
25 Aras, Bülent och Akpinar, Pinar: ”The Role of Humanitarian NGOs in Turkey’s Peacebuilding”, s. 234. 
26 Çalı, Başak: “Human Rights Discourse and Domestic Human Rights NGOs”, s. 217.  
27 Ibid., s.231-232. 
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1.5  Avgränsning 

Eftersom det turkiska människorättsarbetet har en lång historia har det varit viktigt att begränsa 

detta arbete. Med detta i åtanken har specifika årtal valts för att kunna besvara frågeställningen. 

Dessa årtal är valda efter specifika händelser som kunnat haft en avgörande roll i hur organi-

sationer valt att arbeta med olika frågor. Arbetet har endas fokuserat på kurdernas etniska och 

politiska konflikt och inte den geografiska konflikten. Även om den geografiska konflikten 

nämns kommer det inte ha en central betydelse för uppsatsen. Arbetet har ytterligare begränsats 

genom att endast analysera inhemska icke-statliga organisationers arbete med minoritetsfrågor. 

Anledningen till att endast undersöka inhemska icke-statliga organisationer som väljer att ar-

beta med, eller som tidigare har arbetat med, minoritetsfrågor är bl.a. för att den idag domine-

rande forskningen fokuserar på religiösa- eller kvinnorättsorganisationer. Denna uppsats argu-

mentera för att minoritetsfrågan skulle kunna påstås börjat bottna inom den lokala forskningen 

i Turkiet, detta gör det ytters viktigt att diskutera dess konsekvenser och effekter på civilsam-

hället. Att den kurdiska frågan börjat normaliseras bland både internationella och lokala orga-

nisationer idag är i sig väldigt problematiskt, och är inte enbart en människorättslig fråga utan 

även ett moraliskt och etiskt problem.  

 

1.6  Disposition  

Uppsatsens struktur är upplagd så att kapitel ett består av en inledning i form av problemfor-

mulering, syfte, frågeställningar, teoretiskt ramverk, forskningsöversikt, metod och material. I 

nästkommande kapitel två presenteras en bakgrund till den kurdiska/turkiska konflikten. Kapi-

tel tre presenteras studiens teoretiska ansats, här presenteras de olika postkoloniala teorierna 

mer ingående, samt de tillhörande analysverktygen för att besvara frågeställningen. Kapitel fyra 

redogör för hur årsrapporterna har bearbetats. Resultat delen inleds efter detta i kapitel fem, 

detta kapitel består av inhemska organisationers utveckling i Turkiet. Kapitel sex kommer där-

efter att börja med att beskriva relationen mellan lokala och internationella organisationer. Av-

snittet följs sedan av kapitel sju som omfattar en analys och diskussion av resultatet.  



Sara Yasar  

Examensarbete för masterexamen i mänskliga rättigheter  

2020-09-28 

 

 13 

2. Bakgrund  

Tätt intill grundandet av republiken Turkiet 1923 med Mustafa Kemal Atatürk som president 

inleddes en hårdhänt assimilationspolitik som skulle fortsätta i resten av 1900-talet. Atatürks 

dröm var en modern nationalstat med ett enat folk utan några minoriteter.28 Enda sedan repu-

bliken grundades har minoriteter inom landets gränser ansetts som ett hot för den nya national-

statens integration för att bli en del av den stora västerländska familjen, samt för att bilda en 

enad nationalstat med europeisk karaktär. Denna ideologi och strävan att bli accepterad av öv-

riga nationer har påverkat generationer av minoriteter och dessa människors mest grundläg-

gande rättigheter i landet.29 Än idag upplever många medlemmar i minoritetsgrupper att den 

turkiska regeringen ständigt arbetar för att utbilda och assimilera minoriteter inom statens grän-

ser. Den turkiska identiteten och nationalismen har en fundamental betydelse när det kommer 

till distinkta minoriteters kultur då dessa gruppers historia, rättigheter samt religiösa övertygel-

ser blir ignorerade.30  

Eftersom de enda erkända minoriteterna inom de turkiska gränserna är kristna minoriteter dvs. 

armenier, judar, greker och romer har de övriga existerande minoriteterna, speciellt kurderna, 

svårt att utkräva sina mest grundläggande rättigheter. Den kurdiska minoriteten har sedan 1923 

utsatts för hårdhänt assimilering. Enligt Lausanne avtalet var kurderna ålagda att se sig själva 

som turkar då kurder inte var en erkänd minoritet. Avtalet gav det kurdiska folket ett ultimatum. 

Kurderna uppmanades att se sig själva som turkar, vilket innebar att minoritetsgruppen var 

tvingade till att förneka sin kurdiska identitet.31 I samband med detta började den vänsterpoli-

tiska ideologin utvecklas i Turkiet. Detta skulle till en början attrahera många kurdiska aktivis-

ter men efter ett tag skulle dessa aktivister inse att minoritetsfrågorna inte var på vänsterpoliti-

kens agenda. Även den radikala vänstern i Turkiet hade valt att gå ifrån det kurdiska folkets 

utsatthet, detta ledde till att en del kurdiska nationalister valde att lämna dessa rörelser. Inom 

kort hade den nya turkiska republiken skaffat sig en ny fiende, nämligen PKK.32   

 
28 Karlsson, Andrea Sophie: Liberal Intellectuals and Human Rights in the Turkish Sphere. Contestation and 

Pragmatism from the 1990s to AKP-era. Lund University, Lund, 2017, s. 20. 
29 Ferguson, James: ”History and Hierarchy after Development” i: Loomba, Ania, Kaul, Suvir, Bunzl, Matti, 

Burton, Antoninette, och Esty, Jed (red.): Postcolonial Studies and Beyond. Decomposing Modernity. Duke 

University Press, Durham: N. C, 2005, s. 167.  
30 Karlsson, Andrea Sophie: Liberal Intellectuals and Human Rights in the Turkish Sphere. s. 19-21. 
31 Ibid., s. 20-21. 
32 Ibid., s. 21. 
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Redan under 1900-talet byttes kurdiska person- och ortsnamn mot turkiska, det var även helt 

förbjudet för kurderna att använda sitt eget språk i offentliga sammanhang. Under samma skede 

började även ”den turkiska översättningen”.33 Den gick ut på att radera all litteratur på arabiska 

för att sedan kunna ersätta dessa texter med turkiska översatta västerländska klassiker. Det ara-

biska alfabetet som användes i Turkiet byttes ut till det latinska.34 Än idag upplever studenter 

med annan etnisk bakgrund ständig diskriminering i det turkiska utbildningssystemet. De kur-

diska studenterna är en av de mest utsatta grupperna. Eftersom den kurdiska minoriteten inte är 

en erkänd minoritet i Turkiet har inte kurdiska studenter rätt till att undervisas på kurdiska. I 

republiken har nämligen erkända minoriteter (armenier, judar och romer) rätten till att få ut-

bildning på respektive språk. Det kurdiska språket får inte användas eller undervisas inom ra-

men för en språkkurs på varken statliga eller privata skolor.35 

Människorättskränkningarna på den kurdiska befolkningen är många, men det som är mer in-

tressant är att det än idag inte finns många som står upp för dessa människors rättigheter inom 

de turkiska gränserna. Man skulle kunna förvänta sig att icke-statliga organisationer kan driva 

på frågor och problem som tystas ner av staten. Dessa organisationer bär ett ansvar gentemot 

alla människor och bör därför prioritera alla människors behov och rättigheter, oavsett deras 

nationalitet. Men trotts detta anser jag att den kurdiska frågan är relativt underdiskuterad inom 

inhemska icke-statliga organisationer idag. Just för att det finns en sådan uppfattning av icke-

statliga organisationer blir denna sortens organisationer en naturlig kandidat för att bli analyse-

rade ur ett postkolonialt perspektiv. 

 

En del organisationer anser dock att det civila samhället i Turkiet stärktes i samband med att 

landet blev erkänd som ett kandidatland till EU 1999. Innan dess fanns det knappt ett aktivt 

civilt samhälle. Det få inhemska organisationer som existerade hade ofta en nära relation till 

staten och var beroende av deras godkännande för att kunna fortsätta deras arbeten. De organi-

sationer som inte hade en bra ”relation” med staten blev ständigt trakasserade, övervakade och 

fick ofta gå igenom olika rättsprocesser. Eftersom republiken var nybildad formades det fient-

liga attityder mot all sorts kritik från bl.a. självständiga icke-statliga organisationer. Detta gällde 

 
33 Kahraman, Hasan Bulent: ”När Turkiet översatte väst”. Varlik/Eurozine, 2004, s .1-2. 
34 Utrikespolitiska institutet,  Landguiden: Turkiet: Äldre Historia, (webbsida) 

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/turkiet/aldre-historia/,  (Hämtad: 2020-02-14).  
35 Kaya, Nucan:  ”Report: Forgotten or Assimilated? Minorities in the Education System of Turkey”. Minority 

Rights Group International, 2009, s. 4-5.  

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/turkiet/aldre-historia/
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särskilt organisationer som arbetade med känsliga ämnen.36 Det var även under denna tid som 

den kurdiska frågan började diskuteras inom ramen för MR i Turkiet. En del forskare menar att 

det var i detta sammanhang som den riktiga utvecklingen för fred i Turkiet inledde. Det var 

även under denna period de första kurdiska fallen av människorättskränkningar skulle tas upp 

inför Europadomstolen. Dock skulle detta inte heller ledda till någon substantiell förändring för 

kurderna i Turkiet.37Under denna tid ansåg bl.a. den turkiska republiken att det saknades trad-

itioner samt erfarenheter av icke-ideologiska aktiviteter bland organisationer inom landet, detta 

gjorde det svårt för icke-statliga organisationer att verka under 90-talet. Situationen för dessa 

organisationer försvårades ytterligare när den turkiska militären i ett offentligt uttalande 1994 

betonade att militären betraktade det civila samhället som ett slagfält mellan regeringstrogna 

och allierade till PKK, detta skulle man kunna säga blev ett ultimatum för människorättsorga-

nisationerna inom landet.38  

Trots den positiva förändringen som det civila samhället upplevt under ett antal år, konstaterar 

idag en del inhemska organisationer att det civila samhället fortfarande spelar en minimal roll 

i utvecklingen och förändringen av det turkiska samhället. Svårigheterna har att göra med den 

politiska maktelitens svaga intresse för det civila samhällets åsikter.39 Regelverket för före-

ningar och verksamheter har gett organisationer större utrymme och möjligheter att verka och 

de straffrättsliga reformerna har idag ökat yttrandefriheten till en viss del. Emellertid kvarstår 

allvarliga problem i dessa områden, och regeringens sätt att hantera de är inte tillräckligt följakt-

igt, även om det är bättre än tidigare är det dock fortfarande brist i försvaret mot minoriteter i 

landet.40  

Som tidigare nämnt är det civila samhället i republiken aktivt, om än i ett alltmer krympande 

utrymme. Det finns idag över 23 000 rikstäckande, regionala och lokala organisationer för bl.a. 

MR. Dessa organisationer har dock endast en begränsad dialog med regeringen, det faktiska 

inflyttandet uppges därför vara väldigt begränsat. Det finns vidare en del organisationer som 

skulle kunna uppfattas vara mer konservativt värderingsbaserade. Det är även dessa organisat-

ioner som idag tar emot statlig finansiering och dominerar den offentliga debatten. Eftersom 

 
36 Urey, Daniel:  ”Turkiets framsteg för det civila samhället”. Olof Palme International Center, 2006, (webbsida) 

https://www.palmecenter.se/article/turkiet-framsteg-for-det-civila-samhallet/ (Hämtad: 2020-02-16). 
37 Karlsson, Andrea S: Liberal Interllectuals and Human Rights in the Turkish Sphere, s. 24-25. 
38 Urey, Danel: ”Turkiets framsteg för det civila samhället”. 
39 Ibid. 
40 International Helsinki Federation for Human Rights (IHS), Human Right Defenders in Turkey, 2007, s. 10-13.  

https://www.palmecenter.se/article/turkiet-framsteg-for-det-civila-samhallet/
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dessa organisationer ständigt är i dialog med den politiska makteliten är det även dessa som är 

mer synliga i medier och för olika samhällsdebatter.41   

Undantagstillståndet i Turkiet som infördes 2016 har inneburit ytterligare svårigheter för orga-

nisationer då över 1 400 CO:er har stängts ned eller blivit stämda till följd av anklagelser om 

samröre med PKK eller Gülenrörelsen. Under ett människorättsseminarium i Istanbul 2017 

greps även elva deltagare, inklusive två EU-medborgare, för att de påståtts ha konspirerat mot 

regeringen som en del av Gülenrörelsen. De elva åtalade aktivisterna väntar än idag på att deras 

rättegångar ska avslutas.42 Av de nedlagda organisationerna har idag endast 358 åter igen fått 

tillstånd att återupprätta sina verksamheter enligt EU-kommissionens framstegsrapport 2018.43 

I huvudstaden Ankara har idag offentliga evenemang anordnade av organisationer eller rättig-

hetsförespråkare förbjudits på obestämd tid genom ett guvernörs beslut, med hänvisning till 

allmänhetens säkerhet och ”känslighet”. I andra provinser har ad hoc förbud utfärdats mot en-

skilda aktiviteter. CO:er måste ständigt informera myndigheterna om finansiellt stöd från ut-

landet och om kontakter med internationella organisationer, ifall dessa kriterier inte följs finns 

det en stor risk att organisationen stängs eller åtalas.44  

Som man kan se finns det en del hinder för organisationer i Turkiet. Detta har dock inte hindrat 

alla organisationer från att undvika den kurdiska frågan. Denna uppsats har därför valt att un-

dersöka det få inhemska organisationer som arbetar med minoritetsfrågor. 

  

 
41 Regeringskansliet, Utrikesdepartementet, Turkiet - Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens princi-

per: Situationen per den 20 juni 2018, s. 6. 
42 Andersson, Ulf:  ”Rättegången fortsätter”. Amnesty Press, Vol. 1. 2020, s. 15. 
43 Regeringskansliet, Utrikesdepartementet, Turkiet – Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens 

principer: Situationen per den 20 juni 2018. s. 6-7. 
44 Ibid., s. 7. 
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3. Postkoloniala teoriers tillämpning  

I detta kapitel presenteras uppsatsens teoretiska perspektiv och det diskuteras i relation till upp-

satsens frågeställningar.  Som tidigare nämnt har Ahmeds teori om vithet varit ett instrument 

för att besvara frågeställningen.  

Genom läsning av kulturteoretikern Ahmed har uppsatsen försökt ta sig an materialet genom 

teorin om vithetens fenomenologi. Ahmeds resonemang kompletteras med hjälp av andra teo-

retiker inom det fenomenologiska och poststrukturalistiska fältet. Både Asad och Spivak har 

därmed blivit teoretiker vars tankegångar om norm och avvikelse väglett mig i min ansats att 

förstå identifikationer till rasmässigt avvikande subjektspositioner, såsom ”kurdishness”.  

I anslutning till Ahmed har MR i denna uppsats tolkats som en möjlighet att kunna vara delaktig 

i alla sorters miljöer utan att bli utpekad eller särbehandlad, samt att alla människor behandlas 

med lika respekt oavsett kontext.45 I denna uppsats bör MR tolkas som det mest grundläggande 

standarderna för att leva ett liv med värdighet utan att bli diskriminerad, och att detta gäller alla 

människor på lika grunder. Denna övertygelse och förståelse av MR är egentligen inte så kon-

troversiell men trotts detta finns det än idag samhällen som inte kan uppfylla dessa grundläg-

gande krav.    

 

3.1  Vithetens fenomenologi  

Ahmed beskriver ras som en social konstruktion som styr människors liv. Med hjälp av begrep-

pet vithetens fenomenologi uppmärksammar hon hur vithet verkar som en osynlig norm som 

styr kroppars orientering. Genom att först och främst definiera det så kallade icke-vitta krop-

parna i det turkiska samhället har jag kunnat definiera det etniska ”de” det vill säga det kurdiska 

folket. Efter att jag har definierat det så kallade icke-vita i Turkiet har jag även kunnat under-

söka deras orientering inom interna icke-statliga organisationer. Ahmeds teori skulle kunna be-

skrivas som tre trappsteg, det första steget beskriver existensen av rasifierade kroppar, det andra 

steget beskriver hur dessa kroppar bli rasifierade i offentliga rum som domineras av det så kal-

lade normativa kropparna. Slutligen skulle det sista trappsteget kunna beskrivas som en ut-

veckling av obekväma kroppar.46 Denna uppsats har försökt att beskriva samspelet och utveckl-

ingen av dessa former hos kurdiska aktivister och inhemska organisationer. 

 
45 Ahmed, Sara: Vitheten Hegemoni, s. 146.  
46 Ibid., s. 121. 
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Vithet kan i förhållande till denna studie likna det som i denna uppsats kommer att kallas för 

”turkishness”. Ahmed skriver om bekväma samt obekväma kroppar och kopplar detta till erfa-

renheter av att passa in i en rasmässig norm.47 I egenskap av vit blir subjektets ”turkishness” 

sällan ifrågasatt. Frågan som ställs i den här uppsatsen blir däremot vad som sker då kurder 

eller turkar i inhemska organisationer påtalar eller uppvisar sin kurdishness eller diskuterar kur-

diska folkets rättigheter. Uppsatsen undersöker hur rummet begränsas för dessa grupper och 

hur detta förändrar deras orientering i samhället och om deras position som kurdiska aktivister 

kompliceras genom aktualiserandet av bl.a. misstanken av att de är terrorister för att de tillhör 

den grupp som kan kallas ett etniskt ”andra”.  

Uppsatsen utgår från att det finns en turkisk ”vithet”, men argumenterar även för att den tur-

kiska vitheten endast existerar när dessa kroppar är i samma rum som kurdiska kroppar. Med 

detta menar jag att samma rasifieringsprocess genomförs när inhemska organisationer möter 

internationella organisationer. Hypotesen bygger på uppfattningen om att deltagarna i rummet 

har en essentiell betydelse för den turkiska vithetens existens. Den turkiska vithetens existens 

äventyras och upphör när deltagarna i rummet omvandlas till västerländska deltagare.  

 

Ahmed omformulerar frågan om vithet som ett fenomenologiskt problem och väljer att under-

söka vad vithet gör, istället för att se vithet som något ontologiskt givet. Därför väljer Ahmed 

att beskriva vithet som en pågående och oavslutad process, vilket jag instämmer i, som orien-

terar kroppar i speciella riktningar och påverkar utrymmet de ”tar upp”. Genom att beskriva 

den traditionella fenomenologin med Frantz Fanons tolkning om rasifiering och sin egen erfa-

renhet av att vara icke-vit i en vit värld48, vilket jag kan relatera till, skapar Ahmed denna ban-

brytande teori som har varit ett viktigt redskap för att analysera den vita bakgrundens närvaro 

och efterlevnad i den turkiskakontexten. 

Det finns tre centrala begrepp inom Ahmeds teoretiska ramverk som har haft en central bety-

delse i utvecklingen av denna uppsats: orientering, begränsning samt obekvämhet. I denna upp-

sats har Ahmeds tolkning av vithetens fenomenologi använts för att visa hur vithet är resultatet 

av rasifiering, som i sin tur skapar ramarna för vad kroppar kan och inte kan göra. Uppsatsen 

börjar därför med att undersöka hur den turkiska vitheten inbegriper en form av orientering för 

att kunna förstå vart självaste orienteringen börjar.49  

 
47 Ibid., s. 131.  
48 Ibid., s. 126-127. 
49 Ibid., s.127.  
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Ahmed tolkar orienteringen utifrån Edmund Husserles beskrivning av ”skrivbordet i rummet”. 

Skrivbordet i rummet är enligt dessa två teoretiker den avgörande faktorn till vad det är vi 

människor vill nå, dvs. att vart vi riktar oss inte är slumpmässigt. Ahmed menar att vi finner en 

del saker nåbara när vi sätter oss vid skrivbordet, dessa saker är inom räckhåll och nära till 

hands, men vi är även medvetna om att det existerar saker i bakgrunden. Men bara för att det 

är lämnat i bakgrunden innebär det inte att vi är omedvetna om vad som finns bakom oss. Ah-

med menar att orienteringen handlar om vart vi börjar och hur vi fortsätter ”härifrån”, start-

punkten är den punkt utifrån vilken världen breder ut sig. Detta innebär att orienteringen handlar 

om intimitet mellan kroppar och deras boplatser.50 Vad du kommer i kontakt med formas sedan 

av vad du gör och vad din kropp kommer i kontakt med. Så man skulle kunna säga att oriente-

ringar handlar om riktlinjer vi följer, som gör att vissa saker men inte andra är inom räckhåll.51 

 

För att kunna förstå vithetskontextens relation med orientering väljer sedan Ahmed att tolka 

Fanons beskrivning av kroppsscheman. För att beskriva en bekväm orientering ger Ahmed ett 

exempel från Fanon då han beskriver hur han skulle göra ifall han skulle röka. Hon menar att 

en kropp som sträcker sig efter något som den vet finns på en särskild plats känner sig hemma. 

En sådan ”bekväm” kropp kommer bre ut sig i rummet, i det att den stäcker sig efter saker som 

är ”på plats”. Sträckningen och det lilla ”medvetenheten” i detta fall är det som definierar hans 

bekväma kropp. Detta är ett exempel på en kropp som brer ut sig innan den blir rasifierad, eller 

gjord till svart genom att bli objektifierad av den vites fientliga blick.52  

I den bemärkelsen är ras för Fanon något som avbryter kroppsschemat. Ahmed menar dock att 

det skulle kunna tolkas som att ”kroppsscheman” redan är rasifierade och att det på så vis struk-

turerar dess sätt att operera. Kroppsschemat hör till en kropp som känner sig hemma. Om värl-

den görs vitt då är den kropp som känner sig hemma en kropp som kan besitta vithet, turkiska 

organisationer strävar efter att kunna besitta denna vithet, vilket de även gör, men problemet 

uppstår dock när det ”riktiga” vita organisationerna träder in. Vi lever i en vit värld och detta 

kan vi se genom att bl.a. läsa oss in i historian och genom att undersöka specifika fenomen idag. 

Kolonialismen skapar en sådan vit värld som endast är tillgänglig för vissa kroppar och som 

gör att vissa saker hamnar inom räckhåll för en del kroppar och inte andra. Kroppar minns 

sådana historier, ras blir på detta sätt något kroppsligt och socialt givet, eller något som vi tar 

 
50 Ibid., s. 133. 
51 Ibid., s. 128-129. 
52 Ibid., s. 130. 
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emot av andra som ett historiskt arv.53 Ett historiskt arv i detta slag kan enligt Ahmed tas under 

omprövning i term av orientering dvs. att vi ärver vissa sakers nåbarhet, de som är oss givna 

eller tillgängliggjorda för oss, inom det som omger oss.54 

Ahmed menar att vithet gör vissa saker nåbara och att även detta kan gå i arv. Arv kan även 

definieras som en likhet, Ahmed föreslår dock ett nytt sätt att se på arv och likhet. Hon menar 

att vi ärver närhet och därmed orientering som vår ingång i familjerummet och som del av en 

ny generation. Ett arv av det slaget genererar i sin tur likhet.55 I sin bok skriver Ahmed följande:  

”… [Likhet] är en effekt av närhet, snarare än en orsak till närhet: närhet går i arv, även om det är ett 

arv som det går att ta avstånd från och som inte helt bestämmer det fortsatta förloppet.”56 

Jag håller dock inte med Ahmeds tolkning av arv, enligt mig är likhet inte en effekt av närhet 

utan en orsak till närhet. Arvet må styra oss till specifika riktningar, men närhet kommer när vi 

känner en gemenskap till något eller någon. Om vi tar Turkiet som exempel, Turkiet har sedan 

osmanska rikets fall försökt vara en del av väst; då varande statsmakt har anpassat lagar och 

beteenden och till och med ändrat på litteratur och skrift men trotts detta aldrig kunnat vara en 

del av den ”stora” familjen57 eftersom närhet inte kommer från likhet utan det är istället en 

orsak till närhet ifall vi är villiga att ta det initiativet. Just på grund av detta skulle man kunna 

påstå att likhet snarare är en orsak till närhet än en effekt. Vi närmar oss kroppar som liknar 

oss, och liknelse i denna beskrivning bör endast tolkas som en ytlig egenskap.  

Åren efter andra världskriget började man t.ex. tala om den ”nya nationen” som skulle kunna 

utvecklas genom att man uppnådde särskilda element.  Ifall dessa moderna och sekulära ele-

ment uppnåddes skulle man även kunna vara en del av den stora världsfamiljen.58 Detta är ett 

bra exempel på hur likhet är en orsak till närhet. Turkiet var en av det första staterna som direkt 

arbetade för att kunna vara en del av den beskrivna gemenskapen. Den nya republiken hade 

även bra förutsättningar för att bygga upp dessa element. Trotts att det hade skapats liknelser 

kunde dock aldrig den västerländska familjen acceptera Turkiet som en del av den stora famil-

jen. Likheten i detta fall kunde inte förutsätta möjligheten till närhet dock så skulle det kunna 

orsakat närhet om det existerade en ytlig likhet. Detta sker för att det turkiska samhället ständigt 

 
53 Ibid., s. 130-132.  
54 Ibid., s. 132. 
55 Ibid., s. 132-133 
56 Ibid., s. 133.  
57 Kahraman, Hasan Bülent: ”När Turkiet översatte väst”, s. 1-2. 
58 Ferguson, James, ”Decomposing Modernity: History and Hierarchy after Development”, s. 167.  
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konsumeras som något exotisk, jag anser att orientens kontextuella likhet aldrig kommer 

komma över den ytliga distinktionen.  

Slutligen så diskuterar Ahmed om vad som sker när icke normativa kroppar stoppas eller pekas 

ut. Hon menar att dessa kroppar uppmärksammar nya saker i samband med att det stoppas. När 

någon ställer frågor om ens identitet blir varje fråga enligt Ahmed en stoppmarkering: ”…[du] 

stoppas av frågan som ställs och för att frågan ska kunna ställas måste du stoppas.”59 Hon menar 

att vi i samband med att vi t.ex. blir stoppad vid en gränskontroll blir en främling genom namn 

som en icke-normativ. Ahmed hävdar att vi känner igen vissa kroppar som främlingar, och att 

vissa kroppar mer än andra är igenkännbara som främlingar. Inte alla migranter, turister eller 

utländska medborgare, känns vid gränsen igen som främlingar, en del kroppar lär framstå som 

mer hemma än andra, några lär släppas igenom och med sina pass förlänga sin fysiska rörelse-

frihet in i en social rörlighet. Det ställs ingen fråga om deras ursprung. Främlingens härkomst 

är dock alltid misstänkt och att ha rätt pass vid sådana situationer gör ingen skillnad för du har 

som sagt ”fel” kropp eller namn.60  

Denna rörelsefrihet kan också omformuleras som en politik som reglerar vem som får känna 

sig hemma, vem som får beborum som är beboelig av vissa kroppar och inte andra, på så vis 

att det förlänger ytorna hos vissa kroppar och inte hos andra. Ahmed menar att vita-kroppar 

förutspår att ett muslimskt namn kan innebära att en individ är en potential ”terrorist”, norma-

tiva kroppar antar det värsta när den står inför en främling och detta skapar obekvämhet för icke 

normativa kroppar. När vi blir utpekade i en kö eller vid gränser blir vi defensiva, vi antar vid 

sådana situationer en defensiv hållning som om vi förväntar oss den rasistiska repliken som ska 

ta ifrån oss våra rättigheter att passera.61 Erfarenhet av att bli stoppad eller känna sig malplace-

rad eller obekväm stannar inte där. När en ankomst är mer anmärkningsvärd skapas det desori-

entering vad gäller sakernas orientering. 

Fortsättningsvis diskuterar Ahmed även om uppfattningen av otacksamhet, med detta menar 

hon att icke rasifierade kroppar tolkar tal om vithet som ett tecken på otacksamhet, eller oför-

måga att känna tacksamhet för den gästfrihet vi genom vår ankomst blivit visade. Det är just 

denna strukturella position som gäst, eller som främling (som den som mottar gästfrihet) som 

 
59 Ibid., s. 142.  
60 Ibid., s. 143.  
61 Ibid., s. 144.  
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håller oss kvar i vissa stopp även om vi fortsätter att utvecklas. Det är genom att visa hur vi 

fastnar och genom att uppmärksamma rutiner och vanor i världen, som vi kan bevarar möjlig-

heten att förändra dessa vanor utan att dra uppmärksamheten ifrån det närvarade eller önska oss 

nya enkla lösningar enligt Ahmed.62  I denna uppsats använder jag Ahmeds teori för att tolka 

de kurdiska kropparna så som rasifierade av turkiska kroppar både i samhället men även inom 

inhemska organisationer.  

 

3.2  Antropologi 

En annan teoretisk utgång är hämtat från Asads postkoloniala kritik från ”Formation of the 

Secular: Christianity, Islam, Modernity” som främst riktar sig mot hans eget expertområde, 

nämligen antropologin. I sin bok ställer Asad läsaren inför frågan ”hur skulle en antropologi 

om det sekulära egentligen se ut?”.63 Med den frågeställningen öppnar han sedan upp för en 

argumentation kring hur antropologin inte utforskar sekulära traditioner och samhällen på 

samma sätt som den gör med religiösa samhällen. Där religiösa samhällen mystifieras tillåts 

sekulära samhällen representera ”det rationella” vilket innebär att de religiösa samhällena re-

presenterar det ”okunniga”. Denna uppdelning menar han sedan leder till en stigmatisering av 

religiösa samhällen medan sekulära samhällen fungerar som normsättande oavsett kontext.64  

Stigmatiseringen inom antropologin är i sig ett fenomen som i Asads mening rinner över på 

frågor gällande MR. Asad argumenterar för att muslimer ständigt bli missrepresenterade och 

diskriminerade av icke-muslimer i bl.a. västerländsk kontext. Han menar att detta helt beror på 

västerländsk komplex, dvs. att det existerar en rädsla eller ångest av att ha något gemensamt 

med dessa kulturer. Denna rädsla bygger enligt Asad på ett antagande om att icke västerländska 

kulturer besitter extrema värderingar som går emot västerländsk sekularism och allt väst repre-

senterar och värderar.65 

Likt Asads arbete har även denna uppsats fokuserat på exkluderingen som sker när man disku-

terar identiteter, speciellt den västerländska identiteten. Asad menar att den europeiska identi-

teten egentligen bygger på komplexen av att anses som icke-europeiskt dvs. att det existerar ett 

antagande om att det finns någon annan; det man kalla för ”de”.  I Formation of the Secular 

skriver Asad:  

 

 
62 Ibid., ss. 145-147. 
63 Asad, Talal: Formation of the Secular: Christianity, Islam, Modernity, s. 21. 
64 Ibid., s. 21-22. 
65 Ibid., s. 159-161. 
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” The idea of European identity, I say, is not merely a matter of how legal rights and obligations can be 

reformulated. Nor is it simply a matter of how a more inclusive name can be made to claim loyalties 

that are attached to national or local ones. It concerns exclusion and the desire that those excluded rec-

ognize what is included in the name one has chosen for oneself. The discourse of European identity is a 

symptom of anxieties about non-Europeans.”66 

 

För att kunna förklara detta komplex ger han ett exempel från en artikel som publicerades av 

Time Magazine 1992, artikeln beskrev Turkiets EU närmande. En del av artikel lyder på 

följande vis:  

 
“However, it may be expressed, there is a feeling in Western Europe, that Muslims whose roots lie in 

Asia do not belong in the Western family, some of whose member spent centuries trying to drive the 

Turks out of a Europe they threatened to overwhelm. Turkish membership would dilute the E.C.´s Eu-

ropeanness, says one German diplomat”.67  

 

Asad exemplifiera genom att skriva ”clearly neither the genocide practiced by the Nazi state 

nor its attempt to overwhelm Europe have led to feeling in Western Europe that would cast 

doubt on where Germany belong”.68 Genom att läsa denna korta artikel och Asads kommentar 

kan man förstå vad det är Asad menar med komplex. Den europeiska familjen kommer aldrig 

att ifrågasätta tyskarnas västerländska identitet bl.a. för att krig är ett komplicerat moraliskt 

språk. Europeiskt våld stärker europeisk solidaritet, dessa omoraliska handlingar stärker den 

västerländska identiteten. Asad skriver att ”given the idea of Europe that exists, such violence 

dose not dilute Germany´s Europeanness because violenc is-among other things- a complicated 

moral language”. Han ger bl.a. exempel ifrån Tony Judt som kraftfullt argumentera för att själv-

aste idén om Europa står för gemensamma minnen som samlats i kampen mot Nazi Tyskland. 

Han benämner dessa som påstådda myter och beskriver hur det moraliska misslyckandet syns 

i dessa konstruerade minnen, både Asad och Judt beskriver hur skamfullt det är att dölja det 

europeiska våldet istället för att konfrontera verkligheten.69  

Om vi nu ska läsa in detta på den turkiska kontexten är det först och främst viktigt att förstå att 

det under denna tid inte existerat en direkt konflikt mellan Turkiet och europeiska länder, där-

emot har det sedan osmanska riket funnit en konflikt mellan muslimer och kristna. Asad skriver 

i sin bok att ”historically it was not Europe that the Turks threatened but Christendom, since 

Europe was not then distinct from Christendom”. Eftersom osmanska riket under sin stora tid 

 
66 Ibid., s. 161. 
67 Ibid., s. 161.  
68 Ibid., s. 162.  
69 Ibid., s. 163. 
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spred det islamska tron över sina erövrade stater menar Asad att det än idag existerar en tro att 

den turkiska staten representerar samma värderingar. Detta kan förklara varför väst aldrig kom-

mer acceptera Turkiet som en modern sekulär stat, detta innebär dock inte att de inte kan göra 

affärer eller förhandla med dessa ”omoderna” stater.70 .  

Här kan man se att de muslimska samhällena både är inkluderad och exkluderade från väst, och 

att detta egentligen inte grundar sig på om religionen praktiseras eller inte.71 Det finns ett anta-

gande att dessa samhällen har ”anknytning” till religionen och att dessa värderingar inte kan gå 

samman med den moderna sekulära staten. Komplexen av att vara ”icke-Europeisk72 gör så att 

den västerländska familjen definiera islamiska civilisationen som ett hot mot den europeiska 

civilisationen, därför måste européer ständigt kämpa för att behålla sin moraliska ställning.73 

Trotts Turkiets ansträngning för att bli en del av den västerländska familjen blev turkarna i detta 

fall de som blev begränsade i rummet och ansågs som ”icke-vita”74 eftersom det tidigare var en 

islamisk stat som ansågs utgöra ett “hot” mot den europeiska identiteten.75  

 

3.3  Att rätta orätta 

I ”Righting Wrongs” ifrågasätter Spivak delar av den människorättsliga diskursen utifrån sin 

version av postkolonial teori. I denna artikel skriver Spivak angående dolda koloniala strukturer 

i relation till kunskap och språk, vilket hon menar riskerar att reproducera en kolonial diskurs. 

Spivak beskriver hur det koloniala arvet genom språk och kunskap vidmakthåller orättfärdiga 

maktstrukturer, samt att dessa diskontinuiteter i makt endast kan försvinna med hjälp av genuin 

vilja att ställa om det globala utbildningsprojektet till att bli mer inkluderande mot den kontext 

som råder i respektive stat.76  

Spivak för ett resonemang där hon menar att MR inte enbart innefattar att få sina rättigheter 

uppfyllda, istället utmanar hon den rådande diskussionen kring rättighetsperspektivet och på-

visa att MR inte bara handlar om att göra anspråk på rättigheter utan att det också handlar om 

att rätta det orätta och att vara utdelaren av dessa rättigheter.77 Spivak skriver följande: 

 
70 Ibid., s. 164. 
71 Ibid., s. 159. 
72 Ibid., s. 160-161.  
73 Ibid., s. 169.  
74 Ahmed, Sara: Vitheten Hegemoni, s. 139. 
75 Asad, Talal: Formation of the Secular: Christianity, Islam, Modernity, s. 169.  
76 Spivak, Gayatri Chakravorty:  ”Righting Wrongs”, s. 523-526, 529.  
77 Ibid., s. 523-124.  
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‘‘’Human Rights’ is not only about having or claiming a right or a set of rights; it is also about righting 

wrongs, about being the dispenser of these rights. The idea of human rights, in other words, may carry 

within itself the agenda of a kind of social Darwinism—the fittest must shoulder the burden of righting 

the wrongs of the unfit—and the possibility of an alibi. Only a ´kind of ´ Social Darwinism, of course.”  

Idén om MR kan alltså beskrivas som ett slags social Darwinistisk agenda, dvs. att ”den mest 

lämpade bör axla bördan”. Spivak skriver om hur aktivismen i väst bygger på föreställningen 

om att det västerländska jaget ansvarar över det icke-västerländska subjektet.78  

I denna uppsats har denna teori använts för att förstå inflytandet västerländska ”utbildningspro-

gram” och workshopar har haft på inhemska organisationer i Turkiet. Som tidigare nämnt pro-

blematiserar resonemanget utbildningens och kunskapens roll i vidmakthållandet av en global 

kolonial diskurs. Detta rör sig främst om subalterna som kvarhålls i en beroendeställning och 

en ojämlik maktrelation på grund av tillgången till- och utestängande i utvecklingen av kun-

skap. Spivak definierar termen ”subalterna”, som det subjekt som står utanför den kulturella 

hegemonin. Hon menar att subalterna idag har blivit berövade av sina röster och att de därför 

saknar representation i den globala diskursen.79  

Inhemska turkiska organisationer har i denna kontext betraktas som subalter eftersom de kvar-

hålls i en beroenderelation till internationella organisationer som är bidragsgivare till ekono-

miskt ”svaga” organisationer. Många länder och aktörer som arbetar för att främja utbildning i 

mer utsatta länder tenderar att utesluta lokala aktörer vilket är avgörande för skapandet av jäm-

lik och relevant kunskap. Dessa premisser skapar i förlängningen diskontinuitet i tillgången till 

kunskap mellan olika grupper.  

 

Detta fenomen ligger till grund för vem som alltid rättar och vem som ständigt utsätts för 

orätta.80 Det finns en stor problematik i att ständigt se subalterna som inkapabla att hjälpa sig 

själva. Genom detta skapas det redan från start en uppfattning om att dessa samhällen är i behov 

av stöd, därmed utvecklas en beroende relation av ständig hjälp. Detta kan ses som en modern 

version av ”den vite mannens börda” vilket enligt Spivak blir synligt i kunskap, där olika till-

gång till lika utbildningsmöjligheter och kunskap ger strukturella ojämlikheter mellan samhälls-

grupper.81 

 
78 Ibid., s. 524. 
79 Ibid., s. 531.  
80 Ibid., s. 527. 
81 Ibid., s. 527. 
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Spivak diskuterar även icke-statliga organisationers roll i utbytet av kunskap. Idag är de flesta 

icke-statliga människorättsorganisationerna ibland annat mellanöstern beroende av bidrag från 

västvärlden, deras kunskap i form av workshops ges för det mesta egentligen på eget initiativ 

och inte efter begäran. Misstag bland annat västerländska människorättsvälgörare begår är att 

systematiskt blanda ihop det gamla koloniala subjektet, som har utvecklats och transformerats. 

Dessa slags misstag leder till fortsatt osynliggörande av subalterna, dvs. att man fortsätter be-

röva subalterna på deras röster. Spivaks centrala budskap är att det krävs en ny sorts ”utbild-

ning” av subalterna eftersom arbetet i slutändan handlar om att försöka förena subalterna kul-

turer med vissa generella upplysnings principer, i syftet att bland annat sammanfoga demokra-

tiska vanor.82  En sådan situation råder även i detta fenomen. Spivak förslår bl.a. att man ska 

arbeta över klasskulturella skillnader genom att försöka lära känna respektive samhälle och dess 

behov och inte bara framtvinga ett samtycke för att kunna driva fram sin egen agenda. Det 

handlar om att öppna upp sig för främmande kunskapssystem. Det handlar också om att möj-

liggöra för subalterna att kunna tala. Det är i dessa möten på gräsrotsnivå som grunden läggs 

för att uppnå global rättvisa enligt Spivak. 83 

 

3.4  Sammanfattning av tillämpning  

Sammanfattningsvist har dessa relevanta teorier använts för att besvara uppsatsens frågeställ-

ning. Ahmeds teori har haft en central betydelse i denna uppsats då den bl.a. använts för att 

besvara frågan om hur det kurdiska folket begränsas från att kunna vara delaktiga i samtalet 

och försvaret av minoriteters rättigheter i Turkiet. Spivaks argumentation har använts för att 

kunna besvara frågan om hur inhemska turkiska organisationer förstår och prioriterar mänskliga 

rättigheter. Slutligen har Asads resonemang använts för att undersöka frågan om hur arbetsfrå-

gor prioriteras i inhemska organisationer, samt för att förklara hur den turkiska människorätts-

regimen ser på kurder. Dessa tre teorier har väglett arbetets utformande av teman. Dessa teman 

i form av termer har använts för att dela upp uppsatsens olika kapitel. Arbetet har centraliserats 

kring fem teman: icke-vita och vitakroppar, etnicitet, subalter och identitet.  Detta har varit 

viktigt för att kunna få ut en mer kvalitativ analys och för att skriva en sammanhängande upp-

sats.   

 
82 Ibid., s. 526. 
83 Ibid., s. 547-548. 
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4. Granskning av årsrapporter  

För att kunna besvara frågeställningen har denna uppsats undersökt inhemska turkiska organi-

sationers årsrapporter. Dessa dokument har granskats utifrån olika förbestämda teman, med 

hjälp av metodologiska val har dessa rapporter granskats relativt detaljerat.  I detta kapitel kom-

mer det ske en reflektion över hur årsrapporterna från IHD och TIHV har analyserats. 

Rapporterna har valts efter specifika konflikter i Turkiet som skulle kunnat haft betydelse för 

det turkiska människorättsarbetet. Utifrån frågeställningen har det i dessa dokument spårats 

efter sektioner som behandlar de kurdiska frågorna för att sedan kunna tolka dessa utifrån olika 

teoretiska perspektiv för att besvara frågeställningen.  Med hjälp av teman har denna uppsats 

kunnat markera det allra viktigaste i rapporterna för att sedan kunna analysera detta ur ett post-

kolonialt perspektiv.  

 

Som nämnt i bl.a. kapitel ett har uppsatsens primärmaterial bestått av insamlat data från TIHV:s 

och IHD:s årsrapporter från 1991, 1992, och 2016- 2019. Urvalet skedde på det sätt att jag 

valde att undersöka åratal då det kurdiska problemet eskalerade.  

Jag valde att undersöka årsrapporter från 1991 eftersom det var under detta år den första tur-

kiska anti-terrorlagen stiftades.84 Denna lag får än idag mycket kritik för sin vaga definition av 

vem som skulle kunna definieras som terrorist och vad som skulle kunna anses som terrorhand-

lingar, under detta år fängslades många kurdiska aktivister med hänvisning till denna lag.85 

Årsrapporterna från 1992 valdes som ett viktigt analys dokument eftersom att det var detta år 

då både den turkiska militära styrkan och PKK hade som högst förluster under väpnade insat-

ser.86 Slutligen valdes det även att analysera årsrapporter från 2016 fram till idag, denna tid har 

vart i intresse för denna rapport då det vid sommaren 2016 skedde ett kuppförsök i Turkiet och 

enda sedan dess har aktivister, organisationer, akademiker och journalister upplevt stränga re-

striktioner i både skrift och tal fram till idag.87  

 

 
84 Karlsson, Andrea S: Liberal Interllectuals and Human Rights in the Turkish Sphere, s 22. 
85 Türkiye İnsan Hakları Vakfı, ”Türkiye İnsan Hakları Raporu 1991”, TIHV Yayınları 1, Ankara, 1992, s. 64-

65. 
86 Türkiye İnsan Hakları Vakfı. ”Türkiye İnsan Hakları Raporu 1992”, TIHV Yayınları 2, Ankara, 1993, s. 109 

&  s. 148. 
87 Regeringskansliet, Utrikesdepartementet, Turkiet – Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens 

principer: Situationen per den 20 juni 2018, s. 6-7. 
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Årsrapporterna har tillsammans med Ahmeds, Asads och Spivaks teorier haft en ytters viktig 

roll i hur arbetet har utvecklats och genomförts.   

Genom att analysera rapporter mellan 1991-2019 kunde man se en stor ändring på hur årsrap-

porterna formulerades. Årsrapporterna från 1991-1999 var skrivna som en historisk tidslinje 

över människorättskränkningar i Turkiet,88 men från och med 2000 börjar detta ändras till mer 

detaljerade rapporter.89 Att dessa rapporter vart på följande viss har medfört både för- och nack-

delar. Eftersom en del av uppsatsen bygger på att beskriva hur kurdiska aktivister begränsats 

från att delta i människorättsarbeten kunde man genom att läsa rapporterna från bl.a. 1991 och 

1992 få en relativt bra uppfattning av hur kurdiska aktivister begränsades.  

 

Först och främst är det viktigt att notera att även om IHD grundades 1986 finns det idag endast 

årsrapporter från 2014. Detta beror på att organisationen sedan den grundades haft olika pro-

blem och stängts ner ett antal gånger på grund av olika anklagelser.90 Trotts att det saknas års-

rapporter från IHD mellan 1986-2013 kunde en del av denna lucka kompletteras genom att läsa 

TIHV:s årsrapporter. TIHV:s årsrapporter fyllde i dessa glapp då TIHV i stora delar av sina 

årsrapporter reflekterade över det brutala våldet mot IHD. Vilket i sig var väldigt intressant 

eftersom det i årsrapporterna mellan 1991-1992 saknades en direkt beskrivning av det kurdiska 

problemet från TIHV.91 

Organisationen hade alltså inga direkta åsikter om våldet mot kurdiska aktivister. När det kom 

till andra frågor som mötes- och tryckfrihet och polisbrutalitet på förhör och i fängelser kunde 

man dock se en tydligare ställning från TIHV medans den kurdiska frågan togs upp genom att 

beskriva hur IHD tog upp dessa frågor och hur det blev trakasserade på grund av att de bl.a. 

försvarade kurders rättigheter. När jag skriver att TIHV inte tar upp minoritetsfrågan om kurder 

bör det inte tolkas som att organisationen inte benämner den kurdiska frågan alls, utan att det 

mer saknas en direkt ställning till den kurdiska frågan. Det finns t.ex. sektioner i årsrapporterna 

som heter just ”den kurdiska frågan” men i dessa sektioner tar de endast upp människo-

rättskränkningar som skett emot kurder och inte en direkt ställning som visar att organisationen 

 
88 Türkiye İnsan Hakları Vakfı, ”Türkiye İnsan Hakları Raporu 1991”, s. 13- 51, Türkiye İnsan Hakları Vakfı. 

”Türkiye İnsan Hakları Raporu 1992”, s. 109, & Türkiye İnsan Hakları Vakfı, ”Türkiye İnsan Hakları Raporu 

1994”, TIHV Yayınları 10, Ankara, 1995, s. 37-108. 
89 Türkiye İnsan Hakları Vakfı, “TIHV Yönetim Kurulu Tarafından: 11. Kurucular Kuruluna Sunulan Çalışma 

Rapor”, 2001, s. 7-10.  
90 Karlsson, Andrea S: Liberal Interllectuals and Human Rights in the Turkish Sphere, s 22. 
91 Türkiye İnsan Hakları Vakfı, ”Türkiye İnsan Hakları Raporu 1991, s. 64-65 & Türkiye İnsan Hakları Vakfı. 

”Türkiye İnsan Hakları Raporu 1992”. s. 109 & s. 148. 
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fördömer dessa beteenden. Man skulle dock kunna påstå att TIHV indirekt arbetade medmino-

ritets frågor genom att försvara organisationer som arbetade med minoriteters rättigheter. Å 

andra sidan skulle man även kunna påstå att TIHV egentligen har en direkt ställning för kränk-

ningar av yttrandefrihet eller/och organisationsfrihet än emot minoriteters rättigheter. Vi kan i 

detta fall se hur turkiska organisationer politiseras av rädsla.  

I IHD:s rapporter ser man dock en tydligare ställning till minoritetsfrågan92 och som tidigare 

nämn så är detta även en av anledningarna till varför organisationen ett antal gånger stängts ner 

av staten.     

 

Som tidigare nämnt så har årsrapporterna från 1991 och 1992 använts för att beskriva MR 

kränkningar mot aktivister medans rapporterna från 2014-2019 har undersökts för att analysera 

internationella samarbeten. I rapporterna 2016-2019 började organisationerna arbeta på ett an-

nat sätt med årsrapporterna, de började nämligen diskutera mer om olika samarbeten och hur 

olika strategier och planer skulle utföras. För att få en bättre förståelse över dessa samarbeten 

valde jag därefter att undersöka vidare på vissa västerländska organisationer och deras samar-

beten med turkiska organisationer.93 

Årsrapporterna från 2016-2019 gav alltså en grund till att undersöka vidare i olika samarbeten 

och vad dessa samarbeten skulle innebära för respektive part. TIHV hade t.ex. inte nämnt dessa 

samarbeten förrän i sin årsrapport från 2018 även om organisationen hade samarbetat med Sida 

enda sedan 2014. Vilket är intressant eftersom Sidas samarbete med TIHV har haft en ytterst 

viktig roll i TIHV:s människorättsarbeten.94  

Årsrapporterna granskades utifrån olika teman, jag har i rapporterna sökt efter specifika delar 

om kurdiska aktivister och hur man valt att diskutera om detta ämne. Utifrån dessa rapporter 

har det i denna uppsats skapats en tidslinje som har utvecklas vidare av andra kompletterande 

källor. Som tidigare nämnt granskas rapporterna utifrån olika teman och kommer i följande 

kapitel granskas utifrån tre teoretiska utgångar.  

  

 
92 International Federation for Human Rights, Our member organizations, 2015-09-19, (webbsida) 

https://www.fidh.org/en/about-us/What-is-FIDH/our-member-organisations , Hämtad:  2020-04-24. 
93 Türkiye İnsan Hakları Vakfı, “Çalışma Raporu, Haziran 2017- Haziran 2018”, s. 51 & İnsan Hakları Derneği, 

”18. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu 5-6 Kasım 2016”, Ankara, 2016, s. 37. 
94 Türkiye İnsan Hakları Vakfı, “Çalışma Raporu Haziran 2018- Mayıs 2019”, s. 59-60. 

https://www.fidh.org/en/about-us/What-is-FIDH/our-member-organisations
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5. Startpunkten för de kurdiska och turkiska kropparna 

För att kunna förstå den kurdiska-turkiska människorättsfrågan, och hur vissa grupper begrän-

sas från att kunna vara delaktiga är det ytters viktigt att förstå hur konflikten eskalerade. Detta 

kapitel inleder därför med att undersöka hur den turkiska vitheten inbegriper en form av orien-

tering för att kunna förstå vart självaste orienteringen börjar.95 Man skulle kunna argumentera 

för att den kurdiska kroppens orientering inledde i samband med att Sèvres-avtalet ersattes mot 

Lausanne-avtalet. Under Osmanska imperiets tid levde olika grupper tillsammans, turkar, ar-

menier, kurder, araber, turkmener och azerier hade en viss ställning inom imperiet och var under 

denna tid även erkända folkgrupper.96 

Kurderna hade under Osmanska styret varken ett etniskt eller lingvistiskt problem utan snarare 

en geopolitiskkonflikt. Den geopolitiska konflikten är än idag aktuell men har inte haft en cen-

tral betydelse i detta arbete även om det har diskuterats vid vissa sektioner. Man skulle kunna 

påstå att den geopolitiska konflikten inledde under det osmanska styret. Redan under första 

världskriget auktoriserade den osmanska regeringen en plan som tvingade kurderna att ompla-

ceras från östra till västra Anatolien. Detta menade de osmanska ledarna skulle hindra kurderna 

från att överskrida fem procent av invånarna på dessa områden i östra Anatolien, istället skulle 

man ”jämna ut” antalet för att förhindra att kurderna blev en majoritet och därmed ett hot. 

Medans planen endast delvis genomfördes av den osmanska regeringen, skulle den flera gånger 

införas med ytterligare restriktioner av den turkiska regeringen för att kunna hantera de ”be-

svärliga” kurderna.97 Det etniska och lingvistiska konflikterna började dock uppstå i samband 

med imperiets fall. Eftersom arbetet behandlar den etniska och lingvistiska konflikten mer än 

den geografiska kommer den kurdiska orienteringen betraktas inleda i samband med Sèvresfre-

den.  

 

Den siste osmanska sultanen tvingades 1920 att teckna Sèvresfreden som skulle innebära stora 

förändringar i det då splittrade riket. En av de största förändringarna utifrån denna uppsats utfall 

skulle vara att kurderna var utlovade en egen stat.  Sultanen var även tvungen att gå med på att 

 
95 Ahmed, Sara: Vitheten Hegemoni, s. 127.  
96 Baskin, Orhan: “The Minority Concept and Rights in Turkey: The Lausanne Peace Treaty and Current Issues” 

i: Kabasakal Arat, Zehra F (red.): Human Rights in Turkey. University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 

2007, s. 35-36. 
97 O´Neil, Mary Lou: ”Linguistic Human Rights and the Rights of the Kurds” i: Kabasakal Arat, Zehra F (red.): 

Human Rights in Turkey. University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2007, s. 74. 
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landet inte bara skulle förlora alla sina besittningar utan även stora delar av Anatolien.98 De 

mest relevanta artiklarna i Sèvresfreden till denna uppsats är kapitlet som är döpt till Kurdistan. 

Detta kapitel består av artikel 62-64 i Sektion III. I dessa artiklar beskrivs metoden till hur 

kurdiska folket skulle få tillgång till sitt land. Artikel 62-64 stadgar följande:   

 

Article 62  

”A Commission sitting at Constantinople and composed of three members appointed by the British, 

French and Italian Governments respectively shall draft within six months from the coming into force 

of the present Treaty a scheme of local autonomy for the predominantly Kurdish areas lying east of the 

Euphrates, south of the southern boundary of Armenia as it may be hereafter determined, and north of 

the frontier of Turkey with Syria and Mesopotamia, as defined in Article 27, II (2) and (3).” 

 

Article 63: 

“The Turkish Government hereby agrees to accept and execute the decisions of both the Commissions 

mentioned in Article 62 within three months from their communication to the said Government.” 

 

Article 64: 

“If within one year from the coming into force of the present Treaty the Kurdish peoples within the areas 

defined in Article 62  shall address themselves to the Council of the League of Nations in such a manner 

as to show that a majority of the population of these areas desires independence from Turkey, and if the 

Council then considers that these peoples are capable of such independence and recommends that it 

should be granted to them, Turkey hereby agrees to execute such a recommendation, and to renounce 

all rights and title over these areas. 

 

The detailed provisions for such renunciation will form the subject of a separate agreement between the 

Principal Allied Powers and Turkey. 

 

If and when such renunciation takes place, no objection will be raised by the Principal Allied Powers 

to the voluntary adhesion to such an independent Kurdish State of the Kurds inhabiting that part of 

Kurdistan which has hitherto been included in the Mosul vilayet.” 

 

Detta avtal skulle dock inte vara länge. Ryktena om freden i Sèvres skapade en hel del orolighet 

i det då splittrade riket. Detta ledde till att turkiska nationalister med Atatürk 1922 fördrev de 

sista grekiska ockupationstrupperna ut ur det nuvarande Turkiet. Sultanen avsattes, och 

Atatürks regering förhandlade med de allierade om att ändra villkoren i Sèvresfreden. Inom 

kort lanserades Lausannefördraget och 1923 fastställdes landets nuvarande gränser med Atatürk 

som president. En del av det utlovade geografiska Kurdistan var nu turkisk mark.99  

 
98 Baskin, Orhan: “The Minority Concept and Rights in Turkey: The Lausanne Peace Treaty and Current Issues”, 

s. 35-36. 
99 Ibid., s. 36.  
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Under samma tid propagerades det om den nya nationen. Åren efter andra världskriget när av-

kolonialiseringen, tillväxtnationer och nationsbyggandet påbörjat började man även tala om den 

nya nationen som skulle kunna utvecklas från modernisering och utveckling av ”icke” moderna 

stater. Den nya nationen skulle utveckla en ny form av livskvalité som skulle utgöras av en del 

element som skulle uppnås för att stater skulle kunna vara en del av den stora västerländska 

världsfamiljen. Dessa nya stater skulle behöva ha en industriell ekonomi, vetenskaplig teknik, 

liberal-demokrati och en sekulär världsbild för att kunna vara en del av denna gemenskap.100 

Detta var även hur Atatürk beskrev en ideal stat, och hur han ville se Turkiet. Den nya ideal 

staten skulle utformas utifrån Kemalismen, vilket kan tolkas som turkisk nationalism. 

Kemalismen skiljer sig dock från den klassiska nationalismen på det sätt att kemalismen skulle 

byggas på en gemenskap efter ett splittrat folk. Denna ideologi bygger sig på det turkarna kallar 

för ”altı ok” som på svenska betyder det sex pilarna. Det sex pilarna, riktlinjerna, är: etatism, 

nationalism, populism, korporatism, revolutionism och sekularism.101 Dessa riktlinjer skapades 

med viljan av att ha en ”ny start” och att genom detta assimilera alla minoriteter till ett enda 

turkiskt folk. Republiken skulle nu som Ferguson beskrev vara en enad modern nationalstat av 

västerländsk karaktär för att kunna vara en del av den ”stora familjen”.102  

 

I praktiken skulle man kunna säga att landet styrdes med närmast diktatoriska medel för att 

kunna bli en del av det ”moderna”.103 Inom den turkiska akademin skulle denna period kallas 

för den turkiska översättningen.104  Den enade moderniteten skulle dock inte bli lätt att uppnå, 

och så som Ferguson beskriver skulle vissa länder ha det svårare att nå den ideala moderniteten. 

Detta beskriver han genom att ta en stege som ett exempel, han menar att var man började på 

stegen skulle avgöras utifrån staters ursprungliga utgångsläge. Desto längre ner man var på 

”stegen” desto mer tid skulle det ta för att kunna nå en enhetlig modernitet. Dessa stater skulle 

även ha det svårare att bli en del av den stora familjen, Turkiet skulle vara en av dessa stater.105 

Republiken skulle dock inom kort identifiera att ett av deras största hinder skulle vara den kur-

diska konflikten i landet.106 

 
100 Ferguson, James: ”Decomposing Modernity: History and Hierarchy after Development”, s. 167.  
101 Karlsson, Andrea S: Liberal Interllectuals and Human Rights in the Turkish Sphere, s. 18. 
102 Ferguson, James: ”Decomposing Modernity. History and Hierarchy after Development”, s. 167. 
103 Utrikespolitiska institutionen, Landguiden: Turkiet: Äldre historia. 
104 Kahraman, Hasan Bulent: ”När Turkiet översatte väst”, s .1-2. 
105 Ferguson, James: ”Decomposing Modernity. History and Hierarchy after Development”. s. 167.. 
106 Utrikespolitiska institutionen, Landguiden: Turkiet: Äldre historia. 
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Kahraman menar att hela den turkiska moderniteten kan ses som en översättningsprocess, ef-

tersom den inte kan betraktas skild från viljan att bli västerländsk,107 vilket jag instämmer i, 

men den västerländska drömmen lyckades aldrig att uppfyllas. Även om man hade börjat tala 

om den ”stora familjen” i väst108 skulle den Turkiska republiken aldrig kunna vara en del av 

denna gemenskap.  

Både den kurdiska och den turkiska orienteringen började i samband med att avtalet ändrades. 

Efter detta fortsatte den kurdiska och turkiska relationen att ta olika former och eskalera.109 De 

kurdiska kropparnas orientering förhindrades i detta fall direkt innan de ens han bre ut sig i 

rummet110 medans de turkiska kropparna försökte gör allt i sin makt för att bli en del av den 

västerländska familjen.  

 

5.1  Utvecklingen av inhemska organisationer 

Ett år efter att FN bildades grundades 1946 det två första inhemska människorättsorganisation-

erna i Turkiet. Organisationerna utvecklades av en liten grupp av akademiker, diplomater och 

eliter. En utav dessa organisationer var İnsan Hakları ve Temel Hak ve Özgürlük Derneği 

(IHTHÖD) som på svenska betyder ”Föreningen för Mänskliga Rättigheter och Grundläggande 

Fri- och Rättigheter”. IHTHÖD grundades av den dåvarande styrande politiska partiet Cumhu-

riyet Halk Patisi (CHP) som på svenska betyder Republikens Folkparti. Den andra organisat-

ionen som bildades under samma tid var İnsan Haklarını Koruma Cemiyeti (IHKC) som på 

svenska betyder ”Människorätts Försvarets Förening”. Organisationen bildades som en reakt-

ion mot CHP av den då nya oppositionspartiet Demokratik Parti (DP). Partiledaren Fevzi Çak-

mak är en väl känd krigshjälte från det turkiska självständighetskriget, och därefter en politiker 

som blev känd för sin konservativa åskådning, han fick under denna period mycket uppmärk-

samhet och stöd.111  

Det finns idag splittrade uppfattningar bakom den politiska agendan med att dessa organisat-

ioner bildades. En del forskare menar att dessa organisationer framstressades av regeringen för 

att kunna vara delaktiga i den stora västerländska familjen.112 Direkt efter andra världskriget 

lyckades den nybildade republiken Turkiet bli en del av den framstressade FN. Enligt Çali 

 
107 Kahraman, Hasan Bulent: ”När Turkiet översatte väst”, s .1-2. 
108 Ferguson, James: ”Decomposing Modernity. History and Hierarchy after Development”, s. 167. 
109 Ahmed, Sara: Vitheten Hegemoni, s. 133. 
110 Ibid., s. 130. 
111 Çalı, Başak: “Human Rights Discourse and Domestic Human Rights NGOs”, s. 219. 
112 Ibid. 
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skulle dock FN stadgan endast skapa svaga normativa referenser till nödvändigheten av främ-

jandet av MR för att kunna skapa fred och säkerhet både externt och internt.  Både Çayır och 

Plagemann betonar att FN:s kommission om de mänskliga rättigheterna var ett effektivt instru-

ment för att uppmuntra stater att forma inhemska organisationer.113 Därför kan utformandet av 

de första inhemska organisationerna i Turkiet betraktas som en respons till FNs indirekta upp-

muntran. Eller så kan detta även ses som ett av Turkiets första initiativ till att försöka vara en 

del av det normsättande väst.114 Så man skulle kunna argumentera för att de första turkiska icke-

statliga organisationerna bildades av politiska ledare och eliter för att kunna skapa en gemen-

skap med den västerländska familjen. Det första människorättsorganisationerna i Turkiet var 

alltså organisationer som styrdes av politiska partier som var i en maktkamp. 

 

Det olika partiernas organisationer hade dock olika prioriteringar inom sinna arbeten. DP hade 

genom sin organisation drivit på olika frågor om religionsfriheten i Turkiet medans CHP:s or-

ganisation hade fokuserat på problemen med klassamhället. DP lyckades alltså genom IHKC 

kritisera CHP:s aggressiva sekulära politik.115  

1950 lyckades DP komma till makten och bibehöll sin parlamentariska majoritet vid valen 1954 

och 1957. 1960 genomfördes dock en militär statskupp mot DP. Eftersom DP:s tioåriga styre 

kännetecknades som en auktoritär och ett antipluralistiskt styre, syftade den postmilitära kupp-

konstitutionen att begränsa liknande framtida regeringar. Konstitutionen från 1961 hänvisade 

därefter starkt till MR genom att föreslå att den turkiska staten var ”baserad på mänskliga rät-

tigheter.” Detaljerade definitioner och skyddsåtgärder för skydd av medborgerliga och politiska 

rättigheter samt ekonomiska och sociala rättigheter infördes samma år.116  

  

Detta är även en väldigt intressant punkt inom den turkiska översättningen, den nya republiken 

hade bl.a. två ”problemområden” som kritiserades starkt både internt och externt, det ena var 

minoritetsfrågan och den andra var angående religionsfriheten. Det intressanta med det turkiska 

fallet är att minoriteter och konservativa religiösa grupper i Turkiet ständigt haft en kamp om 

hur och vilka som skulle vara först i att uppnå sina rättigheter. Religiösa organisationer har 

dock större utrymme idag än vad bl. a. minoriteter har haft i Turkiet.117  

 
113 Ibid., s. 219-220. 
114 Asad, Talal: Formation of the Secular. Christianity, Islam, Modernity,  s. 207-209. 
115 Çalı, Başak: “Human Rights Discourse and Domestic Human Rights NGOs”, s. 219. 
116 Ibid., s. 219. 
117 Ahmed, Sara: Vitheten Hegemoni, s. 133. 
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Problematiken med religionsfriheten började även diskuteras innan minoriteters rättigheter togs 

upp i den offentliga debatten. Man kan t.ex. se att det redan 1949 var tillåtet att bilda politiska 

partier med religiöst anspråk118 men något lagligt kurdiskt parti fanns inte förrän 1991 då några 

parlamentsledamöter från ett annat vänsterparti bildade Halkın Emek Partisi (HEP) som på 

svenska betyder Folkets arbetarparti. HEP tvingades sedan att upphöras och ersattes av DEP, 

som i sin tur bannlystes 1994 och ersattes av HADEP, följt av DEHAP som bildades 2003, 

sedan DTP 2006 och BDP 2009. De många namnbytena berodde på att kurdernas partier stän-

digt olagligförklarades av Författningsdomstolen med mer eller mindre välgrundade anklagel-

ser om samröre med PKK. Efter ett antal namnbyten får partit tillslut 2012 namngivningen 

Halkların Demokratik Partisi (HDP) som på svenska betyder Folkets demokratiska parti.119  

2014 valdes Selahattin Demirtaş till HDP:s partiledare, 2016 frihetsberövades Demirtaş 

och Figen Yuksekdag, tillsammans med nio andra parlamentsledamöter med hänvisningen till 

antiterrorlagen. Åklagaren framställde 2017 att partimedlemmarna skulle åtalas för misstanke 

om brottslighet på flera punkter som bland annat avser misstanken om att bilda och leda väpnad 

organisation, uppmuntran till brottsliga gärningar, spridning av terroristpropaganda, deltagande 

i olagliga möten och demonstrationer. Åklagaren yrkade därmed på 143 års fängelse. De-

mirtaş brott, och orsaken till att han blivit fängslad, var för att han uttryckt sina politiska åsik-

ter.120 Demirtaş var innan sitt politiska aktörskap känd för att vara en av grundarna till IHD 

Diyarbakir.121  

 

Fortsättningsvis skulle man kunna påstå att det under 90-talet inte fanns ett intresse för att dis-

kutera varken minoritets- eller religiösa frågor, men att det existerade större utrymme för reli-

giösa samtal. Detta kan man påstå grundar sig på självaste idén om att religionen i sig inte skulle 

kunna äventyra statens normativa ställning medans kurdiska folket och deras begäran av att få 

sina röster hörda skulle kunna äventyra den turkiska ideologin om en enad nation. Därför kunde 

de religiösa frågorna tas upp, men inte minoritetsfrågor.  Religionen skulle i sig inte hindra 

folket från att vara en enad nationalitet medan en kurdisk identitet skulle kunna splittra landet.  

 
118 Çalı, Başak: “Human Rights Discourse and Domestic Human Rights NGOs”, s. 219. 
119 Utrikespolitiska institutionen, Landguiden: Kurderna. (webbsida) https://www.ui.se/landguiden/lander-och-

omraden/europa/turkiet/kurderna/, (Hämtad: 2020-03- 14). 
120 Motion 2019/20:2068. Frigivning av Selahattin Demirtaş.  s. 1-2.  
121 Bildirci, Faruk: ”Daga gidip gelmemekte bocaladim”, Hürriyet, 2010, 

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/daga-gidip-gelmemekte-bocaladim-14161426 (Hämtad: 2020-04-25). 

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/turkiet/kurderna/
https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/turkiet/kurderna/
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/daga-gidip-gelmemekte-bocaladim-14161426
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I slutet av 1960- och 1970-talet var det turkiska politiska landskapet istället kuperat av klass-

politik. Det turkiska samhället hade i detta skede börjat diskutera social rättvisa, jämlikhet, om-

fördelning av rikedomar och demokratisering. Den turkiska vänstern definierade MR som ett 

instrument för att främja klasskamp. Fackföreningar, studentorganisationer, föreningar samt il-

legala-vänsterorganisationer bedrev revolutionspolitik med bl.a. våldshandlingar. Den turkiska 

aktivismen utvecklades enormt under denna tid. Aktivisterna krävde främst reformer för före-

ningsfrihet och markfördelning. Turkiska aktivister hade nu börjat sätta fokus på social rättvisa 

dvs. MR såsom allas lika rätt till välbefinnande och inte MR för upprätthållande av minimistan-

darder för alla.122  

 

5.2  Det kurdiska problemet 

Den kurdiska frågan är som vi kan se väldigt komplex. Kurderna påtvingades hårdhäntassimi-

lering genom lagar och normer men definierades ändå som den ”andre”123 eller som Ahmed 

skulle definiera det ”främlingen i rummet”.124 

I Lausanne avtalet står det att det idag inte existerar några icke-kristna minoriteter i Turkiet, det 

enda folket inom det turkiska gränserna är turkarna. Kurderna tvingades alltså att förneka sin 

kurdiska identitet men trotts detta blev de även diskriminerade och definierade som den andre 

i det turkiska samhället.125 Diskrimineringen i sig skedde egentligen endast mot de kurder som 

ville identifiera sig som kurder. Man skulle kunna definiera kemalismen som en sorts inklude-

rande nationalism. Fientligheten skapades när man ställde sig mot den turkiska identiteten. Så 

man skulle kunna säga att kemalismen till en början hade ett ”inkluderande” syfte, men i sam-

band med att minoriteter utkrävde sina mest grundläggande rättigheter skapades även en ”främ-

ling” som nu äventyrade med en väldigt ny utvecklad gemenskap.  

 

Den radikala vänster rörelsen som tog sin början 1960 i samband med den politiska polarise-

ringen attraherade många unga kurder som utvecklade detta vidare till en ny kurdisk national-

istisk rörelse.  Denna nationalistiska rörelse skapades som en reaktion mot den turkiska vänstern 

 
122 Çalı, Başak: “Human Rights Discourse and Domestic Human Rights NGOs”, s. 220-221. 
123 Karlsson, Andrea S: Liberal Interllectuals and Human Rights in the Turkish Sphere. s. 20.  
124 Ahmed, Sara: Vitheten Hegemoni, s. 144 
125 Karlsson, Andrea S: Liberal Interllectuals and Human Rights in the Turkish Sphere. s. 21.  
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som enligt många kurder endast fokuserade med nationalistisk vänster politik och inte på kur-

diska frågor och den kurdiska identiteten.126 Kort efter detta grundades PKK 1978.127 Inled-

ningsvist siktade PKK mot en demolering av kolonialismen, med hänvisning till alla stater som 

”ockuperade” den kurdisk befolkade regionen i nordvästra Mellanöstern (dvs. territorium i Tur-

kiet, Syrien, Irak och Iran) baserat på marxistisk-leninistiska principer. Den militära kuppen 

1980 ledde till att nästan alla vänster- och kurdiska partiledare fängslades, i samband med detta 

flydde PKK ledningen från Turkiet till den syriska-turkiska gränsen. Enda sedan dess kan man 

påstå att många kurdiska aktivister flytt över gränsen för att kunna delta i organisationen.128  

  

Trotts detta skulle 1990 talet vara ett utav det mest problematiska årtalen inom turkisk historia. 

Det var under dessa år man officiellt började diskutera om ”Kürt sorunu” dvs. det kurdiska 

problemet. Under 1990 talet hade det turkiska/kurdiska våldet eskalerat i landet. Efter ett tag 

började man tänka om när det kom till den kurdiska frågan och under 1991 valde president 

Turgut Özal att använda sig av en ny taktik. Özal diskuterade legaliseringen av det kurdiska 

språket och amnesti till PKK aktivister som valde att ”återvända hem”. Kurdiska grupper var 

skeptiska men i mars 1993 blev det vapenvila, vilket endast varade till maj samma år.129 

Konflikten eskalerade ännu engång i samband med att PKK:are angrepp turkiska militära styr-

kor. Detta bröt vapenvilan och det var även under denna period den turkiska regeringen offici-

ellt började tala om att det fanns ett inhemskt kurdiskt krig. Osäkerhet eskalerade och kurdiska 

aktivister och vänstern började agera aggressivt på det turkiska gatorna. 1999 fångades PKK:s 

ledare Öcalan och det var även under detta år ett nytt försök till vapenvila tog sin start. Mellan 

åren 1999 och 2004 eskalerade det negativ fred över landet och även om det inte existerade 

våld kom man inte fram till någon riktig lösning till det kurdiska problemet.130 

 

Trotts alla dessa konflikter kommer 1991 vara det mest diskuterade året för utvecklingen av det 

kurdiska problemet. Det var detta år den första turkiska antiterrorlagen skulle stiftas, Terörle 

Mücadele Kanunu. Människorättsförsvarare, journalister och organisationer med flera skulle i 

samband med denna lagstiftning frihetsberövas utan att tydlig bevisföring presenterats under 

 
126 Ibid,. s. 20-21. 
127 Casier, Marlies: ”Designsted Terrorists: The Kurdish Workers Party and its Struggle to (Re)Gain Political 

Legitimacy”. Mediterranean Politics, Vol. 15, No. 3, 2010. s. 393 
128 Ibid,. s. 395.  
129 Karlsson, Andrea S: Liberal Interllectuals and Human Rights in the Turkish Sphere. s 22. 
130 Ibid,. 
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den väldigt breda antiterrorismlagstiftningen. Genom denna lag har såväl press- och informat-

ionsfriheten som mediepluralismen begränsats betydligt. Antiterrorlagen kan ses som ett verk-

tyg som användes för att häkta politiska aktivister, jurister och journalister. Definitionen av vem 

som anses vara en terrorist är så vag och otydlig att den på flera punkter inte lever upp till 

folkrättens krav på rättssäkerhet.131 

Madde 1– (Değişik birinci fıkra: 15/7/2003-4928/20 Md.) Terör; cebir ve şiddet kulla- narak; baskı, 

korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirti- len Cumhuriyetin 

niteliklerini, siyasî, hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle 

bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet 

otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin 

iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı boz- mak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya 

kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir.  

Artikel 1 i den då nya antiterrorlagen definierade för första gången den nya fienden inom de 

turkiska gränserna. Det är även denna artikel som är den första officiella juridiska begräns-

ningen mot inhemska organisationer. Artikeln kan översättas på följande vis: Terrorister är de 

som:  tillhör organisationer som  försöker ändra på republikens kvalité, politik, rättsliga grund, 

sociala villkor, regularitet, ekonomisk ordning, eller om man stör statens odelbara integritet, 

om man äventyrar eller förstör den turkiska republikens existens, om man förstör eller försöker 

förstöra den statliga myndigheten, om man förstör eller försöker förstöra grundläggande fri- 

och rättigheter, om man undergräver statens inre och yttre säkerhet eller den allmänna ord-

ningen och hälsan på alla olika tänkbara former.  

Europaparlamentet har många gånger upprepat sin oro över just denna antiterrorlag, framför 

allt dess breda och extremt vaga definition av terrorism, organiserad brottslighet och propa-

ganda, vilket gör det nästan helt omöjligt att fastställa dessa brotts exakta art. Parlamentet insi-

sterar på att strafflagstiftningen och antiterrorlagstiftningen måste vara förenligt med Europa-

domstolens rättspraxis, som till fullo bör respekteras och genomföras av Turkiet. Parlamentet 

uppmanade Turkiet bl.a. 2015 att skapa ett politiskt och rättsligt klimat där rättsväsendet kan 

fullgöra sina uppgifter på ett oberoende och opartiskt sätt, även i praktiken. Trotts detta är denna 

lagstiftning än idag aktiv.132 

 

 
131 Europaparlamentet, Förslag till Resolution: Europaparlamentets resolution om 2015 års rapporter om Turkiet 

(2015/2898(RSP)). B8-0442/2016. 2016. s. 8.  
132 Ibid,. s. 18. 
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1991 var även det första året TIHV började publicera sina årsrapporter. Även TIHV betonar i 

rapporten från 1991 att den nya terrorlagen skapat hinder inom det civila samhället och en del 

organisationer.133 Men en av det organisationer som begränsades mest av den då nya lagen var 

IHD. IHD har nämligen ständigt blivit utsatt för olika sorters diskrimineringar och våld enda 

sedan den bildades. Organisationen har stängts ner ett antal gånger men har sedan 1986 varit 

aktivt med mellanrum. Under denna tid var även IHD en utav de väldigt många organisation-

erna som hamnade i rätten för terroranklagelser,134 fem IHD anläggningar i Urfa, Batman, 

Mersin, Gaziantep och Istanbul stängdes ner på grund av olika anklagelser.135 Detta hände i 

samband med att IHD Istanbul började driva arbetet om att Ismail Beşikçi skulle släppas. Be-

şikçi är en känd turkisk akademiker och aktivist som bl.a. är känd för sina texter om den kur-

diska frågan. Under samma tid gick även organisationen emot den nya terrorlagen som enligt 

de var en lag som stiftades för att endast tysta ner kurdiska aktivister. Detta arbete kallades för 

”Düşünce, Kürtlerin Haklarına Kelepçe Vuran Terör Yasasına Hayır, İsmail Beşikçi’ye Özgür-

lük” vilket på svenska betyder ”Nej till terrorlagstiftningen som sätter handbojor på kurdiska 

rättigheter, Frihet för İsmail Beşikçi”.136   

 

I samband med den nya terrorlagen anklagades allt mer unga aktivister för samrörelse med 

PKK. Det var även under denna tid IHD var som mest utsatt eftersom den ansågs som mer eller 

mindre vara en kurdisk organisation. Polisen kunde under denna tid häkta vem som helst genom 

att sedan hänvisa till den nya anti-terrorlagen. IHD var en av de organisationer som gick emot 

detta starkare än andra organisationer. I TIHV:s årsrapport från 1991 får man läsa om olika fall 

IHD arbetade med som drog till sig uppmärksamhet. IHD arbetade bl.a. med İbrahim Sarancis 

fall. Saranci var en vänster aktivist med kurdiskt ursprung som bortfördes från sin bostad och 

som sedan lämnades avliden på en öppen gata, men i nyheterna skrev man istället att en 

PKK:are blivit skjuten under en väpnad attack.137 

I årsrapporten skriver man om över 80 liknande fall av aktivister som mördas med hänvisning 

till antiterrorlagen. I rapporten skriver man även om ett fall om en kvinna vid namn Asiye Çe-

tiner som häktas i Mardin med sin då två månaders gamla spädbarn. Çetiner berättar senare hur 

polisen under förhöret med tortyr försökte få henne att erkänna ett brott hon inte hade begått. 

 
133 Türkiye İnsan Hakları Vakfı, ” Türkiye İnsan Hakları Raporu 1991”, s. 109.  
134 Ibid,. s. 139.  
135 Ibid,. s. 142-143 
136 Ibid,. s. 139. 
137 Türkiye İnsan Hakları Vakfı, ” Türkiye İnsan Hakları Raporu 1991”, s. 64-65. 
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Polisen hotade Çetiner med sitt barn och lätt henne inte amma under häktningen. Çetiner berät-

tar för IHD om hur polisen hotade med att döda hennes barn och att de skulle låta hen svälta 

ifall de inte fick ett erkännande. När Çetiner släpptes hade hennes barn drabbats av osteoporos, 

matsmältningsstörningar och bronkit.138 TIHV skriver även om hur mycket kritik denna lag 

hade fått och hur aktivister betonade hur hela årsskiftet egentligen gick ut på bort förande och 

tortyr av aktivister med hänvisning till samröre med PKK.139 IHD var under denna tid kända 

för att bl.a. ta upp den kurdiska frågan i offentliga debatter. Detta har bl.a. lett till att organisat-

ionen stängts ner ett antal gånger. 1991 var ett aktivt år för IHD, medlemmar stoppades och 

fängslades utan några legitima grunder. En del blev misshandlade på offentliga platser, i Urfa 

blev IHD medlemmen Ramazan Ferhat grovt misshandlad av polisen och var inlagd på sjukhu-

set i över tio dagar, trotts detta väcktes inga åtal mot de inblandade poliserna. Under denna tid 

existerade det brutalt våld mot grupper som engagerade sig i kurdiska frågor. I IHD kontoren i 

Batman och Adana placerades det bomber av okända grupper. Ingen blev åtalad för dessa brott 

och brottsundersökningen ledde ingen vart och avslutades efter en ganska kort tid. Dessa be-

skrivna fall är bara ett antal utav de väldigt många kränkningar IHD och kurdiska aktivister 

upplevde140   

 

Under 1992 och 1993 hade både den turkiska militära styrkan och PKK haft som högst med 

förluster. Turkiets respons mot PKK:s operationer var att starkt gå emot tanken att ta tag i den 

kurdiska frågan gällande sociala, politiska eller minoriteters rättigheter. I samband med detta 

tog Turkiet det ännu längre och förbjöd alla kurdiska organisationer, samt alla organisationer 

som visade sympati mot den kurdiska aktivismen eller benämnde PKK som något annat än en 

terroristorganisation. Denna strategi utmanade även andra områden i samhället och kan enligt 

mig anses vara en av det första uppmuntringarna för att unga kurdiska aktivister skulle delta i 

PKK eftersom övriga nationalistiska organisationer i landet olaglig förklarades.141 En del fors-

kare som Omi menar t.ex. att terrorism är ofta svaret på en upplevd orättvisa eller ojämlikhet. 

Terrorism kan alltså uppstå i konfliktzoner där en förtryckare, ofta en statlig aktör som repre-

senterar den etniska eller kulturella majoriteten, undergräver eller åsidosätter de förtrycktas rät-

tigheter och friheter, vanligtvis en minoritet. Inom ett inhemskt sammanhang är denna förföljda 

gemenskap typiskt en del av medborgarskapet, men bibehåller en unik identifiering som en del 

 
138 Ibid., s. 108. 
139 Ibid., s. 78.  
140 Türkiye İnsan Hakları Vakfı, ” Türkiye İnsan Hakları Raporu 1992”, s. 109 & s. 148. 
141 Ibid,. s. 21-22. 
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av en förtryckt valkrets. Omi menar att dynamik av förtryck kan leda till att en terroristorgani-

sation kan ta hemvist, med det uttalade syftet att uppnå politisk förändring, autonomi eller fri-

heter och erkännanden för det missgynnade minoritetssamfundet.142  

 

Det var även 1992 då Newroz massakrerna ägde rum i Turkiet. Det fanns över hundratals ska-

dade i Diyarbakir, Siirt, Mardin och Van då maskerade grupper sköt mot det kurdiska folkmas-

sor som hade samlats för att fira kurdiskt nyår i olika städer. I sin rapport skrev TIHV att det 

kurdiska folket inte längre hade några förväntningar eller tillit till den turkiska regeringen. TIHV 

hade fått olika yttringar från Cizre, Şirnak och Nusaybin där man bl.a. menade att regeringen 

avhumaniserade kurderna: ”devlet insan yerine koymuyor” vilket på svenska betyder att rege-

ringen inte ser oss som människor. Under samma tid fängslades även IHD:s Vans generalsek-

reterare.143  

I TIHV:s årsrapport från 1992 skriver organisationen mycket om PKK relaterat våld. När den 

kurdiska frågan väl tas upp i rapporten markerar organisationen det ganska tydligt att det är 

andra organisationers yttranden om konflikten som åberopas. TIHV skriver i sin rapport att 1992 

är det år det kurdiska problemet har eskalerat som allra värst då det militära attackerna sker från 

både den turkiska militären och även från PKK.144  

 

  

 
142 Hodwitz, Omi: ”NGO intervention: Influenses on Terrorist Activity”, s. 2-3. 
143 Türkiye İnsan Hakları Vakfı, “İnsan Hakları Çalışma Raporu 1992”,  s. 27-28.  
144 Ibid., s. 85.  
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6. Människorättsutbildning 

 
"…Siz bizi örgütlendiğimiz için yargılıyorsunuz, ama gelecek nesiller daha iyi örgütlenemediğimiz için 

yargılayacaklar…”   

 Melih Pekdemir 

Jag valde att inleda detta kapitel med ett citat av Melih Pekdemir som användes under rätte-

gångarna 1980 mot Ankara Devrimci Yolu (ADY) som på svenska betyder Ankaras väg till re-

volutionen. ADY var under denna tid en av Turkiets största människorättsorganisationer, många 

kurdiska aktivister var under 1980 aktiva inom organisationen. Pekdemir anklagades för orga-

nisering av konspiration mot staten. Åklagaren yrkade för dödsdom, vilket senare fastställdes 

till livstids fängelse. I sitt försvar använde sig Pekdemir av ovanstående citat: “Ni dömer oss 

idag för att vi organiserade oss, men kommande generationer kommer döma oss för att vi inte 

lyckades organisera oss bättre”.145 

 

Republiken Turkiet har en lång historia av revolutioner, konflikter och militära kupper, men 

som tidigare nämnt har jag undersökt det åratal jag funnit mest relevanta och som enligt mig 

har haft betydelse för människorättsarbeten inom inhemska organisationer. 

Under de senaste åren har det skett en enorm utveckling i formandet av organisationer.  

Under de senaste åren har den ideella sektionen i landet ökat och spelat en viktig roll när det 

gäller att tillhandhålla tjänster som bl.a. bidrar till utvecklingen av MR.  Det finns idag cirka 

119 795 aktiva CO:er i Turkiet. Majoriteten av dessa CO:ers arbetsområden är än idag för de 

mestadels koncentrerade till social solidaritet, sociala tjänster, utbildning, hälsa och olika rät-

tighetsbaserade frågor. Trots att det skett en ökning i antalet och synligheten av rättighetsbase-

rade organisationer är det endast ett mycket litet segment av dessa CO:er i Turkiet som arbetar 

med MR. Av alla registrerade föreningar är endast 1,2% (1480 föreningar) aktiva inom områ-

dena mänskliga rättigheter.146 I samband med denna tillväxt ökade även samarbeten mellan 

inhemska och internationella organisationer. Trotts att det skett utveckling i samtalet och 

 
145 Pekdemir, Melih: Tarih bizi faşizme karşı örgütlenemediğimiz için suçlayacaktır. Ankara Devrimci Yolu da-

vasında idam talebiyle yargılanan devrimcilerin bir dönemi yargılayan ifadeleri. Köln, Devrimci İşçi, 1987, s. 

49. 
146 International Center For Not-For-Profit Law: Turkey. (Webbsida) https://www.icnl.org/resources/civic-

freedom-monitor/turkey (Hämtad: 2020-06-20). 

https://www.icnl.org/resources/civic-freedom-monitor/turkey
https://www.icnl.org/resources/civic-freedom-monitor/turkey
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bildandet av organisationer sedan 1900-talet finner vi än idag hinder när det kommer till 

självaste utövandet och förståelsen av MR.147   

 

Idag existerar det många åsikter kring varför det fortfarande existerar ett glapp mellan 

text och kontext när det kommer till mänskliga rättigheter, dessa uppfattningar gäller inte 

enbart för Turkiet utan även övriga muslimska stater. Enligt forskaren Abdulaziz Sachedina 

finns det två skolor till varför det just finns en sådan uppfattning: den traditionella tolkningen 

samt den sekulära tolkningen. Den traditionella tolkningen argumenterar bl.a. för att de mus-

limska nationerna inte fick vara en del av utvecklingen av MR vilket bl.a. har inneburit att 

Europa Konventionen om det Mänskliga rättigheterna (EKMR) inte representerar den mus-

limska världens kulturella och traditionella sedvanor. Likt Asad argumenterar även Sachedina 

för att väst väljer att exkludera muslimska stater eftersom dessa samhällen inte representerar 

det den stora västerländska familjen representerar.148 Dessa faktorer menar man har en stor 

betydelse på varför det har varit ”svårare” för muslimska stater att implementera MR. Kenan 

Çayır är en av de flertal akademiker som anser att människliga rättigheter egentligen är en etnisk 

tradition som försöker läras ut av väst i bl.a. Turkiet.149  

 

Idag finns det olika studier som visar att det tog över sextio år för väst att börja ”använda” sig 

av EKMR.150 MR har alltså under en längre period blivit ”utbildat och utvecklat” hos människor 

i väst, man har under en längre tid försökt utbilda och skapa kunskap om mänskliga rättigheter. 

Utbildning av MR har utvecklats ifrån en rad olika internationella konferenser om MR sedan 

1970. Under konferensen World Conference on Human Rights i Viena 1993 betonades det hur 

viktigt det just var med dessa utbildningar i mänskliga rättigheter: 

” The World Conference on Human Rights considers human rights education, training and public infor-

mation essential for the promotion and achievement of stable and harmonious relations among commu-

nities and for fostering mutual understanding, tolerance and peace.”151 

 
147 Çayır, Kenan: ” Tension and Dilemmas in Human Rights Education ” i: Kabasakal Arat, Zehra F (red.): 

Human Rights in Turkey. University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2007, s. 233. 
148 Sachedina, Abdulaziz: The Challenge of Human Rights. Oxford University Press, New York, 2009, s. 20-21 

& Asad, Talal: Formation of the Secular. Christianity, Islam, Modernity, s. 159. 
149 Çayır, Kenan: ”Tension and Dilemmas in Human Rights Education ”, s. 233. 
150 Ross, Loretta J. och Gupta, Meghna: ”Bringing Human Rights Home: Human Rights Education for the 21st 

Centuary”. Social Education, Vol. 62, 1998, s. 378.  
151 The World Conference on Human Rights: Vienne Declaration and Programme of Action, 1993, (webbsida) 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/vienna.aspx (Hämtad: 2020-03-17). 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/vienna.aspx
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I samband med denna deklaration uppmanades även alla stater att införa människorätts utbild-

ningar i alla samhällssektorer.  I respons proklamerade FN:s generalförsamling att 1995-2004 

skulle anses var FNs årtionde för människorättsutbildning och förberedde därefter en hand-

lingsplan som uppmanade medlemsstater att etablera tioåriga handlingsstrategier för att främja 

utbildning och träning i mänskliga rättigheter. Turkiet är en av det första europeiska staterna 

som utvecklad en National Committee on the Decade for human Rights Education 1998 och 

formulerade ett program 1999.  The National Committee förberedes som ett lager av pågående 

MR-utbildningsarbeten, som identifierade och markerade prioriteringar och primära grupper, 

samt så utvecklades även kortsiktiga och långsiktiga planer för arbeten som skulle implemen-

teras i Turkiet. Utformandet av den National Committee har enligt Çayır varit som en kataly-

sator av systematiseringen av MR-utbildning runt om i landet. Det viktigaste och mest omfat-

tande steget i relation till MR-utbildningen i Turkiet anses dock enligt Çayır var införandet av 

Citizenship and Human Rights Course i grundskolan 1998 och Democracy and Human Rights 

kurser i gymnasiet under 1999.152 

 

6.1  Svenskt påverkansarbete och utbildning  

Idag driver bl.a. Sverige olika slags påverkansarbeten i Turkiet, detta stöd ger Sverige till sam-

arbetsländer via ett eget anslag. Sedan 2014 har Sverige en samlad regionstrategi för samarbetet 

med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet. Strategin avser perioden 2014-2020 och innebär att 

stödet inriktas på ökat EU-närmande, eftersom det enligt staten är en central drivkraft och ett 

viktigt verktyg för att demokratisera och modernisera länder, för att bl.a. bekämpa fattigdom 

och stärka de mänskliga rättigheterna.153 

De olika staterna Sverige arbetar med har olika områden som ligger till fokus under deras ar-

beten. Strategin för 2014-2020 för turkiska människorättsorganisationer är inriktad på att stärka 

demokratin, öka respekten för mänskliga rättigheter och utveckla rättsstaten. Sverige anser att 

det då behövdes insatser för att stärka den offentliga förvaltningen och rättsväsendet. Stödet 

inriktas därför också på att stärka de mänskliga rättigheterna, det civila samhället, media och 

jämställdhet. Sida och den svenska ambassaden i Turkiet har ett nära samarbete med aktörer i 

Turkiet, både myndigheter och det civila samhället. Det svenska stödet genomförs av olika 

parter. Samarbetet omfattar totalt ca 610 miljoner kronor varav Sida beräknas hantera ca 510 

 
152 Çayır, Kenan: ”Tension and Dilemmas in Human Rights Education”, s. 233. 
153 Regeringskansliet, Utrikesdepartementet; Resultatstrategi för strategi för Sveriges reformsamarbete med Ös-

teuropa, Väst Balkan och Turkiet 2014-2020. Stockholm, 2014, s. 1-2.  
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miljoner kronor, svenska institutet beräknas hantera ca 50 miljoner kronor och Generalkonsu-

latet i Istanbul beräknas hantera ca 49 miljoner kronor. Syftet med resultatstrategin är att bidra 

till att Turkiet närmar sig EU. 154   

 

Detta kan betraktas utifrån olika perspektiv men enligt mig så är detta hur inhemska turkiska 

organisationer kvar hålls i en beroende relation till internationella organisationer som är bi-

dragsgivare till dessa ekonomiskt ”svaga” organisationer. Många länder och aktörer som arbe-

tar för att främja utbildning i mer utsatta länder tenderar att utesluta lokala diskurser vilket är 

avgörande för skapandet av jämlik kunskap.155    

Många svenska myndigheter och organisationer medverkar också som projektledare i detta pro-

gram, t.ex. Naturvårdsverket, Skatteverket, Rikspolisstyrelsen, Statistiska centralbyrån, Lant-

mäteriet, Sveriges kommuner och regioner, Olof Palmes Internationella Center, Civil Rights 

Defenders och Kvinna till kvinna. En del av stödet genomförs också i direkta avtal med lokala 

organisationer i Turkiet. 156 Trots flera reformer krävs det dock enligt den svenska regeringen 

fortfarande en del arbeten för att öka respekten för MR i Turkiet, vilket dessutom krävs för ett 

EU-medlemskap. Turkiet har undertecknat och ratificerat alla relevanta internationella fördrag 

om MR och jämställdhet, men den största utmaningen för landet är att genomdriva relevanta 

lagar utifrån bl.a. EKMR. Liksom i alla demokratiska samhällen är det civila samhället en viktig 

aktör som kan ställa beslutsfattare till svars och Sida i Turkiet arbetar därför för att stärka ka-

paciteten hos flera olika inhemska människorättsorganisationer.157 

 

6.1.1 Sida 

Målet för det svenska utvecklingssamarbetet mellan Sida och Turkiet är att bidra till att stärka 

den offentliga förvaltningen och rättsväsendet och öka respekten för de mänskliga rättigheterna. 

Utgångspunkten är som tidigare nämnt landets EU-närmande.  Sida stödjer också arbeten för 

 
154 Ibid., s.1.  
155 Spivak, Gayatri Chakravorty: ”Righting Wrongs”, s. 527. 
156 Regeringskansliet, Utrikesdepartementet; ”Resultatstrategi för strategi för Sveriges reformsamarbete med Ös-

teuropa, Väst Balkan och Turkiet 2014-2020. Stockholm, 2014, s. 1-2. 
157 Sida, Resultatstrategi för strategi för Sveriges reformsamarbete med Östeuropa, Väst Balkan och Turkiet – 

sammanfattning Sveriges strategi 2014-2020, s. 1.  
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att öka kapaciteten hos statliga institutioner som ägnar sig åt att skydda och främja grundläg-

gande rättigheter som ansvarstagande och delaktighet. Det är också viktigt att skapa en kon-

struktiv dialog mellan statliga institutioner och det CO:s för ett samarbete.158 

2015 valde Sida att lägga fokus på utbildningsmöjligheter om migranternas utsatta situation 

och vars grundläggande behov, inklusive utbildning, hälsa och sysselsättning. Sida har tidigare 

gett stöd till framtagandet av en ny lag om utlänningar och internationellt skydd, och har nu 

engagerat det svenska Migrationsverket för att stärka det turkiska migrationsverkets kapacitet 

att hantera migrationsfrågor enligt europeisk standard och samtidigt lägga grunden för ett mer 

långsiktigt samarbete. Sidas mångåriga stöd till reformering av rättsväsendet i Turkiet är i dag 

fokuserat på att stärka och sprida alternativa mekanismer för tvistlösning såsom medling, för 

att på så sätt göra rättsväsendet mer effektivt. Sida har även jobbat för Jämställdhet mellan 

kvinnor och män i Turkiet då det anser att våld mot kvinnor är ett utbrett problem i landet.159 

Sida har fortsatt med sitt arbete under en längre tid och menar att arbetet har gett positiva re-

sultat i samhället. Turkiet har på senare år reformerat en hel del lagar, som nu står i bättre 

överensstämmelse med internationella rättighetskonventioner och europeisk lagstiftning. Men 

det tar tid för dessa att få genomslag i rättssystemet.  

 

6.1.2 Raoul Wallenberg  

Enda sedan 1990 har Raul Wallenberg institutionen (RWI) drivit olika MR-utbildningar inom 

Turkiet samt program för att utveckla forskningskapaciteten i landet. Man har bl.a. samarbetat 

med universitet, institutioner för rättssektorn samt enskilda akademiker. RWI:s program i Tur-

kiet finansieras av Sida.160  

Mellan 2011-2014 arbetade RWI aktivt med att öka kunskapen om MR inom bl.a. univer-

sitet och inom den akademiska världen. Detta arbete skulle sedan leda till ett mer aktivt 

spridande av MR i Turkiet.161 Men likt andra arbeten skulle även detta enligt mig fortfa-

rande bygga på en subalternrelation.162 Man skulle kunna påstå att det svenska projektet byg-

ger på att utbilda och inte samarbeta. Svenska organisationer engagera sig inte för att lära känna 

 
158 Sida, Reformsamarbetet i Turkiet, 2015, (webbsida) https://www.sida.se/Svenska/lander/Europa/Turkiet/Vart-

arbete-i-Turkiet/ (Hämtad: 2020-03-19). 

 
159 Ibid., s.1.  
160 Raoul Wallenbergs Institute: Turkey, (webbsida) https://rwi.lu.se/where-we-work/regions/europe/turkey/ , 

(Hämtad: 2020-02-02). 
161 Ibid. 
162 Spivak, Gayatri Chakravorty:  ”Righting Wrongs”, s. 523-526 & s. 529. 

https://www.sida.se/Svenska/lander/Europa/Turkiet/Vart-arbete-i-Turkiet/
https://www.sida.se/Svenska/lander/Europa/Turkiet/Vart-arbete-i-Turkiet/
https://rwi.lu.se/where-we-work/regions/europe/turkey/
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den kulturella och unika situationen för just det turkiska civilsamhället. Misstag västerländska 

”människorättsvälgörare” begår är nämligen att systematiskt blanda ihop det gamla koloniala 

subjektet, som i dag har transformerats. Jag instämmer med Spivaks argumentation om att det 

krävs en ny sorts utbildning eftersom arbetet i slutändan handlar om att försöka förena kulturer 

med vissa generella upplysnings principer, i syftet att sammanfoga demokratiska vanor.163 

Men RWI menar dock at detta samarbete egentligen handlar om att få tillbaka den turkiska 

viljan att bli en del av EU. Tidigare så arbetade Turkiet aktivt med dessa områden då Turkiet 

skulle uppfylla EU:s anslutnings kriterier för att sedan kunna bli medlem i EU men med åren 

har detta engagemang minskat drastiskt. RWI har under åren etablerat sig ett starkt rykte både 

i det akademiska kretsarna och inom icke-statliga aktörer vilket enligt organisationen har bi-

dragit till en god utveckling inom deras arbete.164  

 

Man skriver på Sidas webbsida att ”Turkiet är ett starkt mansdominerat samhälle, med en kon-

servativ kvinnosyn. Samtidigt är rättssystemet sekulärt, så det är inte det faktum att Turkiet är 

muslimskt som direkt påverkar hur lagar tillämpas”.165 Detta är ett väldigt problematiskt om-

råde att diskutera om. Jag nämnde tidigare att jag instämmer i Spivaks argumentation om att vi 

måste ändra på utbildningsprojekten och att det då är viktigt att utbildningar blir som en dialog 

istället för en monolog. Men det även viktigt att diskutera om problematiken med hur väster-

ländska organisationer resonerar om andra samhällen.166 Det är t.ex. ett ytterst stort antagande 

att säga att hela det turkiska samhället är mansdominerat samt så skriver man även; ”…det är 

inte det faktum att Turkiet är muslimskt som direkt påverkar hur lagar tillämpas”.167 Sida väljer 

genom dessa ord att direkt placera det turkiska samhället i en kontext man antar att staten bör 

ha. Man antar att olika värderingar ska genomsyra människorättsarbeten.  

Det övergripande målet med RWI:s programperiod 2015-2020 har dock varit att sprida ett mer 

stabilt människorättsligt system i Turkiet. Detta har man försökt att göra genom att: 

 

1. Genomföra utbildningar om MR av högre kvalité och utveckling av institutionalisering. 

2. Skapa ökad tillgänglighet av högkvalitativ könintegrerad forskning om MR. 

 
163 Ibid., s. 526. 
164 Raoul Wallenbergs Institute: Turkey. 
165 Sida, Med lagens hjälp utmanas traditioner, 2014, (webbsida) https://www.sida.se/Svenska/lan-

der/Europa/Turkiet/resultatexempel/Traditioner-missgynnar-kvinnors-och-funktionshindrades-ratt (Häm-

tad:2020-03-19). 
166 Spivak, Gayatri Chakravorty:  ”Righting Wrongs”, s. 523-526, 529. 
167 Sida, Med lagens hjälp utmanas traditioner, 2014.  

https://www.sida.se/Svenska/lander/Europa/Turkiet/resultatexempel/Traditioner-missgynnar-kvinnors-och-funktionshindrades-ratt
https://www.sida.se/Svenska/lander/Europa/Turkiet/resultatexempel/Traditioner-missgynnar-kvinnors-och-funktionshindrades-ratt
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3. Utveckla ökad samarbetsinitiativ mellan akademiska institutioner, statliga aktörer, ci-

vila samhällsorganisationer som syftar till att förbättra MR och tillgång till rättvisa ur 

ett inkluderande och könsperspektiv.  

 

Det varade dock inte så länge eftersom det 2016 skedde ett kuppförsök. RWI valde därmed att 

revidera sina arbetsområden och val av frågor. Även om organisationen själva anser att det inte 

var en ”stor” ändring anser jag dock den ytterst viktig, man började nämligen tala om minori-

tetsfrågor.168 Idag driver en rad olika organisationer olika arbeten i bl.a. Turkiet men de flesta 

fokusera endas på den mer demokratiska utvecklingen inom landet. Inhemska organisationer 

kan i detta fall ses som hjärtat av den turkiska demokratiseringsprocessen.169 Minoritetsfrågan 

är inte lika omdiskuterad. 

 

6.2  Effektiv människorättsutbildning  

För icke-statliga organisationer har införandet av EU-medel helt klart haft en positiv verkan. 

Effekten av externt bistånd har möjliggjort att inhemska organisationer har kunnat bilda intern 

kapacitet. Detta har speciellt varit viktigt för inhemska icke-statliga organisationer som har haft 

det svårt att få tillgång till finansiering från inhemska källor, så det är här som EU-fonder, i sin 

nuvarande form, som mest överensstämmer med lokala behov.170 

Men problematiken uppstår när dessa internationella organisationer och föreningar anser sig 

mer sakkunniga än t.ex. inhemska organisationer. Inhemska turkiska organisationer har idag en 

ganska stor ekonomisk beroendeställning gentemot internationella människorättsorganisat-

ioner. Detta kan man bl.a. läsa utifrån att granska organisationers bistånds bokföring.171 Denna 

ekonomiska beroendeställning leder även till att internationella organisationer har mer att säga 

om när det kommer till hur dessa ”mindre” organisationer arbetar och förstår mänskliga rättig-

heter. Detta finner man spår av i arbeten och avtal inhemska organisationer har med internat-

ionella organisationer. Internationella organisationer ställer i dessa relationer krav på inhemska 

organisationer för att de ska kunna bedrivas samarbeten. När dessa krav är uppfyllda skapas en 

 
168 Raoul Wallenbergs Institute: Turkey. 
169 International Center For Not-For-Profit Law: Turkey. 
170 Ketola, Markus: ”EU Democracy Promotion in Turkey: Funding NGOs, Founding Conflict?”, s. 795-796. 
171 Türkiye İnsan Hakları Vakfı, “Çalışma Raporu Haziran 2018- Mayıs 2019”, s. 59-60 & Türkiye İnsan Hakları 

Vakfı, “Çalışma Raporu, Haziran 2017- Haziran 2018, s. 51 & s. 30-31.  
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relation som kan anses bygga på en mer eller mindre direkt västerländsk maktutövning över 

dessa organisationer.172  

 

6.2.1 IHD samarbeten  

IHD samarbetar bland annat med FIDH173 som ställer fyra krav som skall uppfyllas för att 

kunna vara en del av organisationens gemenskap. Det fyra kraven är att man ska:  

 

1. Dela de värden som fastställs i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättighet-

erna. En etisk kod som bygger på ett engagemang för oberoendehet, objektivitet och 

principfasta metoder för faktakontroll. 

2. Gemenskap i form av en allians för att skapa ökad styrka för förändringar på lokal, 

regional och internationell nivå. 

3. Att bryta isoleringen för att bättre skydda människorättsförsvarare. 

4. Utbyte av erfarenheter, praxis och expertis mellan medlemsorganisationer.174 

 

FIDH höll sin 39:e generalförsamling i slutet av augusti 2016, till detta möte hade den inhemska 

organisationen IHD förberett en resolution med fokusområden organisationen skulle ägna sig 

åt kommande period. Denna resolution blev även godkänd av FIDH. I resolutionen skriver IHD 

tio arbetsområden som IHD ville arbeta med under de kommande åren. IHD ville bl.a. arbete 

med följande frågor:  

• Åter införandet av vapenvila i den kurdiska konflikten, aktivt arbete med parterna för 

att uppmana parterna att komma överens om eldupphör för att skapa en konfliktfri miljö. 

• Återupptagande av den kurdiska frågan och sedan påbörja fredsprocesser genom för-

handlingar. 

• Avskaffandet av isoleringen av Abdullah Öcalan.  

 
172 İnsan Hakları Derneği,”18. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu 5-6 Kasım 2016”, s. 37 & Türkiye İnsan 

Hakları Vakfı, “Çalışma Raporu Haziran 2018- Mayıs 2019”, s. 59 & Türkiye İnsan Hakları Vakfı, “Çalışma 

Raporu, Haziran 2017- Haziran 2018, s. 51.etc.  
173 İnsan Hakları Derneği,”18. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu 5-6 Kasım 2016”, s. 37. 
174 International Federation for Human Rights, Our member organizations, (webbsida) 

https://www.fidh.org/en/about-us/What-is-FIDH/our-member-organisations  (Hämtad:  2020-04-24). 

https://www.fidh.org/en/about-us/What-is-FIDH/our-member-organisations
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• Arbeten för att kurder som bor i Rojava, Syrien, och andra samhällen ska respekteras 

samt ha rätten att etablera sin autonoma förvaltning inom ramen för sin rätt till självbe-

stämmande. 

IHD skriver även i sin rapport hur viktigt FIDH-medlemskapet är för organisationen. Medlem-

skapet bidrar till att IHD har det lättare att möta andra internationella människorättsrörelser. 

Medlemskapet ökar även organisationens medvetenhet och övervakning om utvecklingen av 

mänskliga rättigheter runt om i världen. IHD anser att det även är viktigt att kvarhålla detta 

samarbete eftersom det medför att organisationen får medvetenhet om förberedelser och arbe-

ten, särskilt inom viktiga institutioner som FN, Europarådet, EU, Europakonventionen och In-

ternationella brottmålsdomstolen.175 

 

6.2.2 TIHV samarbeten  

I THIV:s handlingsplan för perioden 2015-2019 som skrevs tillsammans med Sida bestämmer 

man sig för att denna inhemska organisation skulle få ett ”core funding” avtal med Sida176 vilket 

även skulle tecknas för strategi perioden 2020-2024. TIHV är även väldigt tydlig med att mar-

kera att detta bistånd har en ytterst viktig betydelse för organisationens existens då man bl.a. 

skriver att det är detta bistånd som möjliggjort så att organisationen lyckats avsluta 2019 utan 

skulder och nedskärningar.177 

Sida är inte den enda bidragsgivaren till TIHV. Sedan 1998 har TIHV haft olika samarbeten med 

olika norska institutioner bl.a. norska ambassaden och enda sedan 2009 även ett samarbete med 

Norwegian Medical Association. Tidigare så kunde Norge teckna längre avtal med TIHV men 

enda sedan 2016 sker det endast årliga avtal efter förhandlingar och arbetes val. Ett annat sam-

arbete drivs även med War Trauma Foundation som sedan 2015 enligt organisationen själv har 

haft en viktig roll i TIHV:s arbete i Cizre. Organisationen har även sedan 2018 ett treårigt avtal 

med Sigrid Rausing Trust Fund för att få olika människorättsutbildningar.178 Dessa samarbeten 

förväntas att fortsätta under perioden 2020-2024. Även denna strategiska plan kommer att ut-

vecklas med hjälp av Sidas vägledning. Det första punkten för agendan är att teckna ett ytterli-

gare 5-7 årigt avtal med Sida. 179 

 

 
175 İnsan Hakları Derneği, ”18. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu 5-6 Kasım 2016”, s. 37. 
176 Türkiye İnsan Hakları Vakfı, “Çalışma Raporu Haziran 2018- Mayıs 2019”, s. 59. 
177 Türkiye İnsan Hakları Vakfı, “Çalışma Raporu, Haziran 2017- Haziran 2018”, s. 51. 
178 Türkiye İnsan Hakları Vakfı, “Çalışma Raporu Haziran 2018- Mayıs 2019”, s. 59. 
179 Ibid., s. 58.  
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6.3  Inhemsk utbildning  

Enda sedan 2015 har Sida och TIHV haft en nära relation, detta har haft en stor betydelse för 

den inhemska organisationen.180 Samma sak gäller även IHD som har haft en nära relation till 

FIDH. 181 Dessa relationer utvecklas dock med tiden till att bli problematiska. 

Idag sätter de större internationella människorättsförsvararna krav på turkiska människorätts-

försvarare och deras relationer. Denna interaktion blir då istället till en sorts maktrelation då 

den ena mer ”starka” eller mer ”kunniga” organet blir den som ”skolar” och lär ut till andra. 

Detta rör sig främst om subalterna som kvarhålls i en beroendeställning och en ojämlik makt-

relation på grund av tillgången till- och utestängandet i utvecklingen av kunskap.182  

TIHV har idag människorätts utbildningar i Turkiet som främst riktar sig mot individer som 

arbetar med civilbefolkningen. Utbildningen består av tio moduler vars syfte är att stärka akti-

visters grundläggande kunskaper, färdigheter samt attityder om MR och deras förmåga att be-

kämpa kränkningar av rättigheter.  För att kunna utveckla denna sortens ”kapacitet” internt 

innehåller programmet följande ämnen:  

 

1. Hur man definierar och förstår begreppet ”mänskliga rättigheter.”  

2. Omfattningen av mänskorätts kränkningar.  

3. Herradöme/hegemoni som en orsak till kränkningar av rättigheter. 

4. Våld och diskriminering.  

5. Kränkningar som resulterar i avhumanisering, förminskning, skapandet av missgyn-

nande grupper och särbehandling av folket.  

6. Egenskaper som bör finnas hos människorättsförsvarare.  

7. Metoder och verktyg för människorättsförsvarare, nationella och internationella till-

lämpningsmekanismer och förberedning för nödsituationer. 183 

 

Om man läser programmet finner man inte direkta problem. Problemet med dessa utbildningar 

är dock att de sätts upp av internationella organisationer. Det är viktig att dessa samarbeten med 

 
180 Türkiye İnsan Hakları Vakfı, “Çalışma Raporu Haziran 2018- Mayıs 2019”, s. 59 & Türkiye İnsan Hakları 

Vakfı, “Çalışma Raporu, Haziran 2017- Haziran 2018, s. 51.  
181 İnsan Hakları Derneği,”18. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu 5-6 Kasım 2016”, s. 37.  
182 Spivak, Gayatri Chakravorty:  ”Righting Wrongs”, s. 526. 
183 Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Eğitim Programları: İnsan Hakları Eğitim Programı (webbsida) 

https://tihvakademi.org/egitim/ (Hämtad: 2020-04-30). 
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inhemska turkiska organisationer sker genom gemensamma samarbeten och inte blir ett väster-

ländskt projekt. Det finns idag många exempel på hur lokala uppfattningar och arbeten har 

större möjlighet att nå ut till olika befolkningar med en vidare utsträckningen än olika väster-

ländska organisationer har möjligheten att göra. Detta dels för att det kan relatera mer till en 

person med samma bakgrund. Det är bland annat på grund av detta det är ytterst viktigt att det 

sker ett samarbete och att det utvecklas en gemensam förståelse över det som ska läras ut, för 

att detta ska ske måste internationella organisationer ge inhemska organisationer mer ut-

rymme.184 Just på grund av detta är det ytters viktigt att organisationer får en möjlighet att 

definiera vad MR innebär för de och deras samhälle. Det är endast genom samarbeten sådana 

MR utbildningar kommer kunna leda till förändring.    

 
184 Abusharaf, Rogaia Mustafa: Religion and the Global Politics of Human Rights, Oxford, Oxford University 

press, 2011, s. 141-142.  
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7. Diskussion och sammanfattning  

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur lokala icke-statliga organisationer arbetar 

med och förstår mänskliga rättigheter, samt för att få en bättre förståelse om hur olika strukturer 

begränsar inhemska organisationers arbeten i republiken Turkiet. Denna undersökning har an-

vänt sig av en postkolonial förståelse av konstruktionen av vithet för att kunna förstå maktför-

hållanden mellan grupper i Turkiet. Jag har i denna uppsats argumenterat för att den kurdiska 

människorättsfrågan idag är relativt underdiskuterad i det turkiska samhället och att kurder inte 

får tolkningsföreträde i dessa frågor när det väl väljs att diskuteras.  

För att kunna besvara frågeställningen och för att beskriva den turkiska vitheten inledde kapitel 

fem med att försöka förklara på vilket sätt kurdiska aktivister i Turkiet begränsats sedan repu-

bliken bildades. Fortsättningsvis undersökte nästa kapitel karaktären av de olika inhemska och 

internationella samarbetena som bl.a. än idag är aktiva. Genom att analysera resultaten kommer 

frågeställningarna redogöras i detta kapitel.  

 

Den första och andra frågeställningen lyder på följande vis: Hur begränsas kurder från att 

kunna vara delaktiga i samtalet om och försvaret av minoriteters rättigheter inom inhemska 

organisationer? På vilket sätt begränsas inhemska organisationer att arbeta med minoritets-

frågor?   

Dessa frågor har försökts undersökas genom att analysera historiska milstolpar och konflikter. 

Genom att analysera hinder kurder upplevt i den skapade turkiska tidslinjen kunde vi se att det 

kurdiska folket haft en del motgångar. Det offentliga rummet var inte bara begränsat men helt 

uteslutet för kurderna då de bl.a. blev förföljda och anklagade för samrörelse med PKK.185  

Men för att kunna förstå den kurdiska människorättsfrågan är det först och främst viktigt att 

förstå självaste utvecklingen av den turkiska kroppen och dess orientering. Hela den turkiska 

nationaliteten grundades som en gemenskap av olika etniciteter. Atatürks dröm med Turkiet 

var att skapa en modern nationalstat som skulle varar väst inspirerat.186 Väst inspirationen 

skulle inte enbart innebära att vackra litterära klassiker översattes till turkiska men man skulle 

även kunna påstå att det var i samband med översättningen187 som den västerländska national-

ismen började spridas i republiken. Den turkiska identiteten skulle i samband med detta även 

 
185 Andersson, Ulf:  ”Rättegången fortsätter”, s. 15 & Regeringskansliet, Landguiden: Kurderna & Urey, Danel: 

”Turkiets framsteg för det civila samhället”. 
186 Karlsson, Andrea Sophie: Liberal Intellectuals and Human Rights in the Turkish Sphere, s. 20. 
187 Kahraman, Hasan Bulent: ”När Turkiet översatte väst”, s .1-2. 
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bli den vitta ”kunniga” och mer ”lämpade” kroppen.188 Det unika för den turkiska nationalismen 

skulle dock vara att alla som ville vara en del av den skulle kunna vara delaktiga, konflikterna 

skulle istället uppstå i samband med att kurder skulle kräva sina mest grundläggande rättig-

heter.189 Desto mer det kurdiska folket organiserades skulle det offentliga rummet begränsas 

allt mer. Man skulle kunna påstå att det vid detta sammanhang skapades en bild av de ”otack-

samma”190 kurderna som inte ville vara en del av den nya familjen.  Efter att konflikter eskale-

rade skulle kurder börja bli utpekade som terror sympatisörer och det etniska andra. 

Om man börjar med att undersöka hur kurderna begränsats från att kunna vara delaktiga i sam-

talet och försvaret av minoriteters rättigheter inom inhemska organisationer kunde man se att 

det även fanns juridiska hinder. Turkiska anti-terror lagen ansågs nämligen som ett direkt hinder 

till varför kurder inte kunde vara delaktiga i specifika människorättsfrågor. Genom att granska 

hur inhemska organisationer bildades och hur man arbetade med MR fick man en ganska klar 

bild av att kurderna inte riktigt fick vara delaktiga i varken människorättsliga eller politiska 

frågor. Eftersom kurderna under 1946 inte kunde bilda politiska partier kunde de inte heller 

engagera sig i människorättsarbeten förrän 1991.191  Så man skulle kunna påstå att det egentli-

gen fanns ett direkt hinder från staten och inte inhemska CO:er för att kurderna skulle kunna 

arbeta med dessa organisationer och ”svåra” minoritetsfrågor.  

Med hänvisning till Lausanne skulle regeringen mena att det inte fanns ett behov för organisat-

ioner/partier som talade för kurderna eftersom det inte ”existerade” kurder i Turkiet.192  

 

Republiken Turkiet bildades genom Lausanne avtalet och de är även detta avtal som skulle vara 

den första direkta förnekelsen av den kurdiska identiteten, så man skulle kunna argumentera att 

den kurdiska orienteringen avslutades i samband med att den nya republiken bildades. Den 

turkiska kroppens orientering i det internationella rummet skulle dock börja i samband med att 

republiken bildades. Den kurdiska orienteringen avslutades innan den ens fick börja i den då 

nybildade republiken, även om kurdiska kroppar försökte bre ut sig i civilsamhället skulle det 

ständigt begränsas eftersom de skulle anses som de etniska andra.193  

 

 
188 Spivak, Gayatri Chakravorty:  ”Righting Wrongs”, s. 526.   
189 Ferguson, James: ”History and Hierarchy after Development”,  s. 167.  
190 Ahmed, Sara: Vitheten Hegemoni, s. 145-147. 
191 Çalı, Başak: “Human Rights Discourse and Domestic Human Rights NGOs”, s. 219. 
192 Karlsson, Andrea Sophie: Liberal Intellectuals and Human Rights in the Turkish Sphere, s. 20-21.  
193 Ahmed, Sara: Vitheten Hegemoni, s. 130. 
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Dock skulle de assimilerade kurderna inte tillhöra den ”andre”, de turkiska kropparna skulle 

kunna påstå tolka den offentliga debatten om den kurdiska etniciteten som ett tecken på otack-

samhet, eller oförmåga att känna tacksamhet för den gästfrihet och gemenskap som skapades.194 

Det är just denna strukturella position som gäst, eller som främling, som den som mottar gäst-

frihet, som håller oss kvar i vissa stopp även om vi fortsätter att utvecklas enligt Ahmed.195 Man 

skulle alltså kunna tolka det kurdiska motståndet mot ”en enad turkisk nationalitet” som ett 

tecken på otacksamhet utifrån en kemalistisk synvinkel, eftersom den ”nya” nationaliteten väl-

komnade alla etniciteter.  

Som tidigare nämnt har denna uppsats utgått från att det finns en turkisk ”vithet”, men jag 

argumenterar även för att den turkiska vitheten endast existerar när dessa kroppar är i samma 

rum som kurdiska kroppar. Med detta menar jag att samma rasifieringsprocess genomförs när 

turkiska inhemska organisationer möter internationella västerländska organisationer. Hypote-

sen bygger på uppfattningen om att deltagarna i rummet har en essentiell betydelse för den 

turkiska vithetens existens. Detta kunde man bland annat se när man analyserade inhemska 

organisationers samarbeten med internationella organisationer.196 Inhemska organisationer be-

roendeställning till det internationella organisationerna gjorde så att inhemska organisationer 

var tvungna att arbeta inom det internationella organisationernas riktlinjer. De Internationella 

organisationerna blev vid dessa sammanhang de normsättande i rummet, ”de vita” och mer 

kunniga. Denna position som okunnig skulle kunna utveckla defensiva kroppar som Ahmed 

kallar det. Kurder som ansluter sig till olika sorters organisationer är ett tecken på detta.197  

Tecken på denna sortens defensiva hållning kan vi enligt mig även bl.a. se i Turkiets allmänna 

agerande mot väst och inte enbart i bildandet av organisationer som PKK, men för att granska 

detta krävs ytterligare analyser och fortsatt forskning.  

Avslutningsvist så finns det idag inte direkta lagar som skulle kunna begränsa kurdiska aktivis-

ter från att t.ex. bilda organisationer och driva människorättsarbete. Men den idag fortfarande 

aktiva anti-terror lagen kan i princip markera vem som helst som terrorist, detta har en mer 

effekt på kurdiska aktivister än turkiska aktivister, detta kan vi bl.a. se genom att läsa olika 

fall.198  

 
194 Ibid., s. 145-147. 
195 Ibid., s. 145-147. 
196 Türkiye İnsan Hakları Vakfı, “Çalışma Raporu Haziran 2018- Mayıs 2019”, s. 59 & Türkiye İnsan Hakları 

Vakfı, “Çalışma Raporu, Haziran 2017- Haziran 2018, s. 51 & İnsan Hakları Derneği,”18. Olağan Genel Kurulu 

Çalışma Raporu 5-6 Kasım 2016”, s. 37. 
197 Ahmed, Sara: Vitheten Hegemoni, s. 144. 
198 Motion 2019/20:2068, s. 1-2 & Bildirci, Faruk: ”Daga gidip gelmemekte bocaladim”.  
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Den tredje och fjärde frågeställningen lyder på följande vis: Hur förstår och prioriterar in-

hemska organisationerna de mänskliga rättigheterna? Vad är det som styr valet av arbetsfrå-

gor i inhemska organisationer?  

Som vi kan förstå så har frågorna studien behandlat fått ganska olika resultat men jag kommer 

argumentera lik Ketola för att den västerländska politiska agendan för anslutningsländer går ut 

på att finansiera lokala icke-statliga organisationer.199 Olikt Ketola menar jag dock att detta sker 

för att de skall kunna arbeta för demokratisering och MR men endast ifall det sker på det sätt 

att det kan representera västerländska värderingar. Jag menar att internationella organisationer 

motiverar sina finansieringar ur västerländsk retorik, förutsatt att det organisationer som får 

finansiering förstår MR ur ett västerländskt perspektiv. Genom att undersöka situationen i Tur-

kiet kan vi se att detta kvar håller inhemska organisationer i en beroendeställning och att dessa 

organisationer utformar sina arbetsfrågor utifrån internationella organisationers riktlinjer för att 

kunna få bistånd eller för att kunna vara delaktiga i samtal om mänskliga rättigheter.200  

 

Det inhemska organisationerna i Turkiet, subalternas, röster skulle kunna påstås begränsas. För 

att kunna hålla kvar sina samarbeten och bistånd måste inhemska organisationer redovisa ar-

betsmetoder och frågor för de internationella biståndsgivarna, ifall de inhemska organisation-

erna inte ”lever upp” till de internationella organisationernas förväntningar avbryts samarbetena 

och där med biståndet. Bistånds avbrotten skulle kunna äventyra med en del organisationers 

existens. Dessa samarbeten innebär också att inhemska organisationer oftast måste vara öppna 

på att delta i olika människorätts utbildningar och workshopar.201  

Dessa faktorer kanske inte direkt skulle kunna påstås förhindra inhemska organisationer från 

att arbeta med minoriteters rättigheter men man kan även genom att analysera samarbeten 

ganska tydligt se att dessa internationella organisationer hellre vill att inhemska organisationer 

fokuserar på demokratiserings frågor. Dessa frågor skulle kunna påstås läras ut av västerländska 

aktivister som anses mer ”lämpade” att utföra arbetet, vilket är väldigt problematisk då arbetet 

egentligen borde handla om att försöka förena den turkiska kulturer med vissa generella upp-

lysnings principer.202 Som diskuterat i resultatet visar en del studier att det tog över sextio år 

 
199 Ketola, Markus: ”EU Democracy Promotion in Turkey: Funding NGOs, Founding Conflict?”,  s. 789-790. 
200 Türkiye İnsan Hakları Vakfı, “Çalışma Raporu Haziran 2018- Mayıs 2019”, s. 59 & Türkiye İnsan Hakları 

Vakfı, “Çalışma Raporu, Haziran 2017- Haziran 2018, s. 51 & İnsan Hakları Derneği,”18. Olağan Genel Kurulu 

Çalışma Raporu 5-6 Kasım 2016”, s. 37. 
201 Türkiye İnsan Hakları Vakfı, “Çalışma Raporu, Haziran 2017- Haziran 2018’’, s. 51. 
202 Spivak, Gayatri Chakravorty:  ”Righting Wrongs”, s. 526. 
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för väst att börja ”använda” sig av EKMR.203 MR har alltså under en längre period blivit ”ut-

bildat och utvecklat” hos människor i väst, man har under en längre tid försökt utbilda och 

skapa kunskap om mänskliga rättigheter. 

Även om MR praktiserats och tolkats i flera år i väst finns det en idag delade uppfattningar om 

hur olika MR frågor ska behandlas dvs. att även stater med goda erfarenheter och praxis behövt 

utveckla sin egen förståelse och tillämpning av dessa rättigheter. Detta går helt emot principen 

att västerländska organisationer och andra internationella organ ska försöka utbilda inhemska 

turkiska organisationer i mänskliga rättigheter. Man borde istället erbjuda inhemska organisat-

ioner det redskap som krävs för att de sedan skall kunna utveckla egen förståelse och praxis om 

mänskliga rättigheter. Idag används inhemska organisationer som ett redskap för att uppnå de-

mokratisering, genom att göra det skulle man kunna påstå att väst begränsar organisationer från 

att granska de faktiska behoven som behövs i respektive civilsamhälle.  

 

Om man kommer till frågan om minoritetsfrågor undviks av inhemska organisationer skulle 

man kunna påstå att svaret inte är entydigt eftersom det beror på hur man vill tolka vad det 

innebär att arbeta med minoritetsfrågor. IHD har sedan dess grundande tagit upp den kurdiska 

frågan även om det har haft enorma konsekvenser. TIHV har också tagit upp den kurdiska frå-

gan men man har t.ex. under bl. a. 1991-1994 valt att förklara problemet utan att egentligen ha 

sin egen åsikt om det som skedde. IHD arbeta än idag med dessa frågor och de upplever än idag 

motgångar. TIHV tar inte en lika stark ställning men det kurdiska problemet är än idag aktuellt 

i deras rapporter. Även om man skulle börja diskutera om kurderna under 1900-talet skulle de 

kurdiska kropparna dock ständigt förhindras från att kunna vara delaktiga i det offentliga sam-

talet, då både kurdiska partier och organisationer ständigt skulle förtyckas och stängas ner vilket 

än idag är aktivt. 

  

Fortsättningsvis så fick man inte riktigt tydliga svar på frågan om hur inhemska organisationer 

förstår och prioriterar MR och vad det är som styr valet av arbetsfrågor i dessa organisationer.  

 
203 Ross, Loretta J. och Gupta, Meghna: ”Bringing Human Rights Home: Human Rights Education for the 21st 

Centuary”, s. 378.  
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Men det man dock kunde se var att både TIHV och IHD beskrev att de var i behov av att få stöd 

av internationella människorättsorganisationer.204 Denna beroendeställning medför att in-

hemska organisationer väljer arbetsmetoder och frågor utifrån det de västerländska organisat-

ionerna kommer att godkänna.  

Även om organisationerna hade olika anledningar till varför de behöll sin subalterna position 

mot det internationella organisationerna kunde man se att internationella organisationer ställde 

krav på hur inhemska organisationer borde förstå mänskliga rättigheter. I IHD:s fall kunde man 

se att organisationen var i behov av FIDH:s godkännande i val av arbetsfrågor vilket är proble-

matiskt. TIHV jobbar också på samma sett med Sida och norska organisationer205. Genom att 

analysera dessa organisationers arbeten så skulle man kunna påstå att det är västerländska or-

ganisationer som väljer val av arbetsfrågor för inhemska organisationer i Turkiet. Även om de 

inte direkt framläggs så måste ändå inhemska organisationers arbetsområden godkännas av de 

internationella organisationerna de samarbetar med för att kunna kvarhålla sitt samarbete. Det 

”turkiska projektet” bygger på demokratisering och EU-närmande och samarbetet skulle kunna 

definieras som ett västerländskt utbildningsprojekt. 

 

Samarbetena är komplexa och organisationer säger att de vill vara biståndsgivare men endast 

ifall dessa organisationer följer deras ”prioriteringar”. Fonder och bidrag är alltså väldigt osta-

digt, det är endast ifall inhemska organisationer lyckas följa internationella organisationers vär-

deringar som de har möjlighet att få detta bidrag. Detta begränsar även hur inhemska organi-

sationer väljer att arbeta med människorättsfrågor i Turkiet, då västerländska organisationer 

tenderar att använda MR som ett verktyg för demokratisering. Man skulle kunna påstå att tur-

kiska organisationer politiseras av västerländska organisationer. Vilket även gör att inhemska 

organisationer inte kan skapa en egen uppfattning om hur man ska arbeta med mänskliga rät-

tigheter. Att inhemska människorättsorganisationer får möjligheten att tolka MR ur sina sam-

hällskontexter kommer inte innebär att MR kommer att tolkas ur irrelevanta perspektiv, det 

kommer bara att innebära att tillämpningen kommer ske på ett annat sätt än vad man kanske 

föreställer sig från ett västerländskt perspektiv. Därför är det ytterst viktigt att inhemska orga-

nisationer får utrymme att arbeta mer självständigt.  

 

 
204 Türkiye İnsan Hakları Vakfı, “Çalışma Raporu Haziran 2018- Mayıs 2019”, s. 59-60 & Türkiye İnsan Hakları 

Vakfı, “Çalışma Raporu, Haziran 2017- Haziran 2018”, s. 51 & s. 30-31.  
205 Ibid. 



Sara Yasar  

Examensarbete för masterexamen i mänskliga rättigheter  

2020-09-28 

 

 59 

Men där religiösa samhällen mystifieras tillåts sekulära samhällen representera ”det rationella” 

vilket innebär att de religiösa samhällena representerar det ”okunniga”. Denna uppdelning leder 

till stigmatisering av det turkiska samhället och hur lokala organisationer förstår mänskliga rät-

tigheter. Eftersom osmanska riket spred det islamska tron över sina erövrade stater anser man 

än idag att det turkiska samhället representerar samma värderingar. Detta kan förklara varför 

väst aldrig kommer acceptera eller se Turkiet som en modern sekulär stat som har kapacitet att 

arbete med ”moderna” och ”civiliserade” MR frågor. Komplexen av att vara ”icke-Europeisk206 

gör så att den västerländska familjen definiera islamiska civilisationen som ett hot mot den 

europeiska civilisationen, detta komplex om att vara ociviliserad finns idag i det turkiska sam-

hället mot den kurdiska befolkningen. Men trotts detta upphör den turkiska vitheten när delta-

garna i rummet omvandlas till västerländska deltagare dvs. när den ”vitare vitheten” träder in i 

rummet och tar över, man skulle kunna påstå att det blir en stiftelse i hegemonin. 

 

Det koloniala arvet vidmakthåller än idag orättfärdiga maktstrukturer i Turkiet, dessa diskonti-

nuiteter i makt kan endast försvinna med hjälp av genuin vilja att ställa om det globala utbild-

ningsprojektet till att bli mer inkluderande mot den kontext som råder i bl.a. Turkiet.  

Denna forskning har kommit fram till slutsatsen att kurder har genom bl.a. olika restriktioner, 

som den turkiska anti-terror lagen, blivit begränsade att engagera sig i människorättsliga frågor, 

detta har dock inte stoppat aktivister från att engagera sig i denna sortens aktiviteter. Även om 

turkiska organisationer och självaste regeringen är i behov av människorätts utbildningar anses 

inte det västerländska projektet vara lösningen till detta.  

Inhemska organisationer dämpas vid vissa sammanhang av regeringens diskurser och av inter-

nationella organisationer. Dessa hinder begränsar organisationers prioriteringar vilket ledder 

till att människorättsarbetet i Turkiet politiseras. Inhemska organisationerna förlitar sig på väs-

terländska donationer och följer därför det vanligaste fredsbyggande riktlinjerna för att kunna 

få så mycket stöd som möjligt.  

  

 
206 Ibid., s. 160-161.  
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