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Abstrakt

Cypernfrågan handlar om en etnisk konflikt mellan grek- och turkcyprioterna som uppstod 

direkt efter öns självständighet. Parterna hade väldigt svårt att samarbeta med varandra 

vilket ledde till att Cypern delades i två delar. Sedan dess har grupperna levt åtskilda med 

egna administrationer och strävan efter självbestämmande, den grekcypriotiska 

befolkningen strävade efter enosis, att hela ön införlivas med Grekland medan den 

turkcypriotiska befolkningen strävade efter taksim, att den norra delen av ön förenas med 

moderlandet Turkiet. FN har agerat som tredjepart för att försöka nå en fredslösning och 

lyckades lindra konflikten men många problem förblev olösta. I min uppsats har jag försökt 

komma fram till varför fredsförslaget Annanplanen, som upprättades av FN:s dåvarande 

generalsekreterare, blev avvisad av den grekcypriotiska befolkningen samt vad kan vara den 

största orsaken bakom den långvarige konflikten. Jag har använt mig av Lijphart 

demokratimodellen consociational democracy för att se om det skulle kunna vara en bra 

lösning för Cypern och har kommit fram till att det finns både för- och nackdelar med 

lösningsmodellen. Hänsyn har även tagits till federalism, etnicitet, primordialism samt 

socialkonstruktivism.

Nyckelord: Cypernfrågan, Cypernkonflikten, Cypern, Lijphart, demokratimodellen, 

consociational democracy, etniska konflikter, etnicitet och federalism.
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1 INLEDNING

1.1 Bakgrund

Etniska konflikter har sedan andra världskriget blivit ett vanligt fenomen men allt sedan kalla 

krigets slut har de inomstatliga konflikterna ökat kraftigt.  Cypernfrågan kan betraktas som 

etniskt konflikt mellan den grekcypriotiska majoriteten och den turkcypriotiska minoriteten 

där etnicitet skapat motsättningar samt väpnad konflikt under en längre period. Ön är ett av 

många etniskt delade samhällen där båda grupperna eftersträvar olika samhällen. I Cypern 

fallet handlar det om etniska konflikter där minoritetsgruppen känner sig förtryckt av den 

dominerade gruppen. Tvisten uppstod mellan grek- och turkcyprioterna efter Cyperns 

självständighet år 1960 även om spänningar mellan grupperna fanns där långt innan dess 

vilket resulterade till en väpnad konflikt. Att få till stånd varaktiga demokratier i djupt etniskt 

delade samhällen kan vara problematiskt. De etniska motsättningarna utnyttjades av de 

stridande parternas ledare för att stärka sina maktpositioner. Internationella aktörer har 

agerat som mellanhand och har lyckats lindra konflikten på ön men många problem förblev 

olösta. De politiska ledarna har vek samarbetsvilja och grupperingarna präglas fortfarande av 

stor misstänksamhet gentemot varandra. 

FN är en av de inblandade externa aktörer som försökte återförena Cypern flera gånger 

genom åren men först efter att Cypern började förhandla om EU-medlemskap framsteg 

gjordes i förhandlingen. Den senaste fredsförslaget som gjordes av FN var Annanplanen som 

upprättades av den dåvarande FN:s generalsekreterare med syfte att uppnå stabilitet på ön 

men förslaget blev nedröstad av grekcyprioterna. Cypern har varit medlem i EU sedan den

förste maj 2004 men hela ön kan inte dra nytta av de fördelar som EU medlemskap erbjuder. 

1974 har ön delats även geografiskt. Många statsvetare anser att federalism är den bästa 

lösningen på Cypern. Etniska konflikter har omdebatterats av många forskare som försökte 

skapa institutionella lösningar i multietniska samhällen. Arend Lijphart är en av forskarna 

som varit mycket intresserad av pluralistiska samhällen. Han försökte klura ut vad som bör 

göras för att konflikterna ska få ett fredligt slut men hans lösningsmodell har stött på mycket 

kritik. 
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1.1 Syfte

Syfte med denna fallstudie är att undersöka och analysera den långvariga olösta etniska 

konflikten på Cypern mellan grek- och turkcyprioterna samt öka förståelsen för 

bakomliggande orsaken till konflikten. Jag har valt att fördjupa mig i Cyperns politiska liv 

samt granska externa aktörers roll i konflikten. Fokuset kommer att ligga mest på FN som 

agerade som medlare i konflikten, EU, Annanplanen samt Lijpharts demokratimodellen. 

1.2 Problemformulering

Jag har intresserat mig för fallet Cypern då jag fick reda på att enbart den grekcypriotiska 

delen anslöts till den Europeiska Unionen. Tyckte det var lite märkligt att hela ön inte fick

vara en EU-medlemsstat, utan turkcyprioterna lämnades utanför EU och därför valde jag att 

fördjupa mig i ämnet. Det internationella samfundet blandade sig in i konflikten och 

fungerade som fredsförmedlare mellan dessa två folkgrupper men lyckades aldrig lösa 

konflikten på ett konkret sätt. Förhoppningsvis kommer uppsatsen att bidra till en ökad 

förståelse till varför konflikten uppstått och varit olösbar. Det finns många olika teorier om 

etniska konflikter och hur de bör lösas men få fungerar i praktiken. Den här undersökningen 

kommer därför att utgå ifrån att den etniska delningen är roten till konfliktens uppkomst och 

den främsta orsaken till en instabil politisk situation. Följande frågor kommer att besvaras:

 Varför har de internationella aktörerna misslyckats med upprätthållning av en 
fungerande demokratisk stat och varför avvisades fredsförslaget Annanaplanen?

 Vilka förslag finns för att föra öns politiska utveckling framåt och hur dessa konflikter
bör bemötas?
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1.3 Avgränsningar

I denna uppsats ligger fokus på Cypern som är en tvådelad etnisk stat och FN som agerat 

som medlare mellan folkgrupperna och som har haft den största inflytande på Cypern av alla 

inblandade utomstående aktörerna. Även EU och Turkiet har spelat en viktig roll i konflikten

som jag kommer att ta upp men Greklands och Storbritanniens roll kommer inte tas i någon 

större omfattning i uppsatsen. De ekonomiska förklaringarna faller sålunda också utanför 

ramarna för denna undersökning men kommer att omnämnas vid behov. Uppsatsens 

tidsavgränsning sträcker sig från Cyperns självständighet år 1960 fram till Annanplanens 

avvisning 2004 men arbetet kommer inte att följa en rak tidslinje. Vissa händelser kommer 

att nämnas utanför dessa tidsgränser. Detta kan uppfattas som en lång period men jag finner 

att det är viktigt att känna till hur konflikten uppstod. 

1.4 Metod och material

Inledningsvis beskrivs uppsatsens bakgrund och syfte. Vidare följer forskningsfrågorna som 

jag skall besvara genom uppsatsens gång. I det här kapitlet presenteras även metod och 

material som skall ge läsaren förtroende och tillit för det slutgiltiga resultatet. Jag har främst 

använt mig av sekundärmaterial bestående av böcker, artiklar samt olika slags internetkällor 

som jag bedömer trovärdiga och korrekta i och med att jag redan har de grundläggande 

kunskaper om Cypernkonflikten. Vidare har jag använt mig av primärmaterial som är i form 

av offentliga dokument. I avsnittet därefter så kommer jag att presentera Lijpharts 

demokratimodellen consociational democracy och dess fyra centrala element samt vilken 

kritik som har riktats mot den. Cypern är en stat där styre är baserad på etniska segment och

är precis vad Lijphart förespråkade om. Hans teori är elitbaserad och enligt honom är kärnan 

till lösningen maktfördelningen i multietniska samhällen. I teoridelen har jag använt mig av 

litteratur som är skriven av statsvetare som berör etniska relationer och konflikter i och 

hittade faktorer som sägs vara bakomliggande orsaker till etniska konflikter. Därpå i samma 

kapitel kommer en kortfattad förklarning och beskrivning av begreppet etnicitet, 

primordialism, socialkonstruktivism och federalism.
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Vidare så kommer kapitel tre innehålla förenklat Cyperns historia och bakgrunden till den 

nuvarande situationen för att ge läsaren grundläggande kunskaper om konflikten som är 

baserad på historiska händelser. Även Annanplans upprättning, Annanplans innehåll, 

Cyperns politik samt EU:s roll kommer att presenteras i kapitlet. Avslutningsvis binds 

uppsatsen ihop genom att jag redogör för vad jag har kommit fram till och de teoretiska 

perspektiven kommer att appliceras på den etniska konflikten på Cypern. Teorin kommer att 

tillämpas på Annanplanen och Cypernkonflikten. Först kommer jag att analysera de fyra 

centrala beståndsdelar på fredsförslaget Annanplanen och sen försöka förklara orsakerna till 

den etniska konflikten. Utifrån detta kommer jag att dra slutsatser och se om fördelarna 

väger över nackdelarna. Vidare kommer slutsatsen där resultatet och mina egna reflektioner 

presenteras. 

2 TEORIER

2.1 Consociational democracy 

Consociational democracy 1 är en väletablerat och enkel lösningsmodell som kan lätt 

tillämpas i etniskt splittrade samhällen med syfte att skapa en stabil demokrati. 

Demokratimodellen används i de flesta multietniska samhällen för att försöka nå de 

institutionella lösningarna. 2 Teorin bygger på att en jämn maktfördelning skapas mellan de 

inblandade grupperna samt den uppmuntrar till samarbete mellan eliterna. För att en 

stadigvarande consociational democracy skall kunna etableras är det viktig att de politiska 

representanterna har samarbetsviljan.  Med andra ord samarbete på elitnivå mellan 

segmenten är grundläggande för att uppnå stabilitet i djupt delade samhällen.3 Modellen 

består av fyra primära sammankopplade element som är enligt Lijphart viktiga för att uppnå 

en lyckad demokrati grundad på consociationalism i etniskt uppdelade samhällen.4

                                                            
1 Jag har valt att inte översätta begreppet consociational democracy till det svenska språket. 
2 Lijphart. 2002:38
3 Lijphart 1977:16
4 Lijphart 1977:36
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 grand coalition: ett etniskt splittrat samhälle bör styras tillsammans av en bred 

koalition som inkluderar samtliga segments politiska ledare och är huvudfaktorn.5

 ömsesidigt veto: som ska fungera som skydd för minoriteters intressen samt att 

undvika majoritetsstyre (trygghetsförsäkring)

 proportionalitet: politisk representation, offentliga samt ekonomiska tillgångar bör 

vara proportionerligt fördelade mellan de berörda grupperna. Det är viktigt att 

minska möjligheten för avundsjuka grupperna emellan.6

 federalism och segmenterad autonomi: parterna bör i stor utsträckning få

självbestämmande när det gäller interna angelägenheter. De etniska grupperna ska 

leva så åtskilda som möjligt och på så sätt har grupperna inte så mycket kontakt med 

varandra vilket i sin tur leder till att det uppstår mindre spänning mellan dem.7

En grand coalition bör grundas där samtliga gruppers ledare ska vara representerade men 

även andra faktorer spelar en stor roll för att uppnå ett fungerande pluralistiskt samhälle och 

en av dem är maktbalansen. Enligt Lijphart så innebär maktfördelningen att de större 

grupperingar representeras vid det politiska beslutfattande medan autonomi betyder att 

samtliga grupper har internt styre när det gäller utbildning och kultur.8 Maktdelningen bör 

fördelas lika mellan de stridande parterna som kommer att tvinga fram ett samarbete i och 

med att det är det enda sättet att uppnå majoritet. Helst ska makten uppdelas jämt mellan 

ett flertal mindre segment istället för två stora.9

Nästa betydande faktor är flerpartisystem vilket innebär att det finns fler än ett eller två 

tillåtna partier vid offentliga val i ett land.  Då röstningen följer etniska linjer formar den 

representanter som företräder de olika grupperna och på så sätt legaliseras hela politiska 

                                                            
5 Lijphart 1977:25
6 Lijphart.2002:39
7 Lijphart 1977:88
8 Lijphart 2004: 97
9 Lijphart 1977:65
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systemet.10 Även landets yta spelar en viktig roll eftersom consociational democracy kan 

lättare genomföras i mindre stater eftersom det är lättare för den politiska eliten att 

samarbeta. Lijphart hävdar att intern påverkan är viktigt i och med att eliterna i de mindre 

staterna oftast känner varandra vilket skulle kunna leda till ett bättre samarbete och att en

hållbar fred kan lättare skapas i pluralistiska samhällen. Mindre stater kan känna sig hotade 

av omvärlden och därför är mer villiga att bevara nationell enighet. Dessa stater är även 

lättare att regera samt att man kan få en bättre helhetssyn över staten på grund av 

storleken.11

Syfte med grand coalition är att makten fördelas lika mellan segmentens eliter och man 

utgår ifrån att gruppernas representanter har samarbetsviljan. Grand coalition ska bestå av 

politiska representanter från alla viktiga segmenten och alla ledare ska delta proportionellt. 

Tilliten kommer att öka mellan eliterna genom samarbete i en grand coalition då de politiska 

företrädarna kan lätt överblicka varandras arbete och intresse. 12 Grand coalition bör 

förstärkas med ömsesidigt veto så att minoriteten får ännu bättre skydd eftersom 

minoriteten kan bli nedröstade i och med att beslutet i grand coalition fattas genom 

majoritetsomröstning och på så sätt minskas minoritets diskriminering.13 Lijphart menar att 

eliterna som medverkar i regeringsarbete är medvetna om att förslagen kan blockeras 

genom vetorätt om de anses skadliga för det ena gruppen och därför kommer de att ta 

hänsyn till minoriteten innan de fattar ett mer rättvis beslut som kommer att gynna alla 

parterna. Således skyddas samtliga gruppers rättigheter och även möjligheter öppnas att 

influera sin situation med politiska medel. Demokratimodellen försäkrar 

minoritetsrättigheter via ett decentraliserat styre samt minoritetsveto kommer att förhindra 

att en grupp får kraftigt majoritet.14

Proportionalitet är också en nödvändig förutsättning för demokrati vilket innebär att man 

fördelar de ekonomiska tillgångar samt de offentliga tjänster proportionellt mellan de 

inblandade parterna. För att undvika avundsjukan och spänningar mellan grupperna så 

                                                            
10 Lijphart 1977:61
11 Lijphart 1977:65
12 Lijphart 1977:31
13 Lijphart 1977:61
14 Lijphart 1977:36
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måste de statliga medlen samt statliga tjänster fördelas lika i förhållandet till befolkningens 

mängd mellan de olika folkslagen och på så sätt kommer elitsamarbete att förstärkas. 

Beslutsfattande faller också under proportionalitetsprincipen och det är väldigt viktigt att 

den delas proportionerligt mellan folkslagen. Mandatfördelningen ska fördelas jämnt mellan 

eliter i de beslutfattande organ och likadant med utformning av valsystemet. Grand coalition 

bör komplimenteras med dessa två varianter av proportionalitet för att ett mer rättvist och 

effektiv beslut ska fattas.15 Lijphart anser att även segmenterad autonomi och federalism är 

mycket viktig i uppdelade samhällen och att grupperna bör åtskiljas så mycket som möjligt 

för att kunna stabilisera det politiska systemet samt skapa en hållbar fred. Lijphart syftar inte 

enbart på geografiskt uppdelning utan även politisk. På så sätt får minoriteterna erhålla 

självstyre och självbestämmanderätt i de frågor som endast berör det egna gruppen, bl. a 

utbildning och kultur.  Alla andra frågor ska fattas gemensamt enligt grand coalition och 

genom proportionellt fördelningen.16

2.2 Kritik mot Lijpharts demokratimodellen 

Många statsvetare har intresserat sig för Lijpharts demokratimodellen som har fått utstå en 

hel del kritik. En del hävdar att införandet av demokrati i multietniska samhällen är nästan 

omöjlig eftersom den rätta strukturen saknas medan andra påstår att maktdelningen och 

federalism är av väsentligt betydelse. 17 Vissa kritiker anser att lösningsmodellen har 

benägenheten att befästa och förstärka de etniska skillnaderna istället för att lösa konflikten 

eftersom eliterna kommer att prioritera sina egna intressen framför statens bästa. På detta 

sätt kommer samarbetet försvåras och mindre gruppers intresse ignoreras.18

Enligt Lijphart är hans demokratimodell den enda möjliga lösning för multietniska samhällen 

men consociational democracy har ansetts av många forskare som odemokratisk 

lösningsmodell i och med att för mycket makt ges till eliternas styresmän genom grand 

coalition. Segmentens rättigheter går före individens. Lijphart försvarar modellen genom att 
                                                            
15 Lijphart 1977:38
16 Lijphart 1977:41
17 Rabushka & Shepsle 1972:92, Melander 1999:36
18 Brass 1991:342
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argumentera att det är bättre med en del demokrati än ingen alls eftersom sådana 

situationer har inte mycket annat att erbjuda. Dessutom blir det svårt för oppositionen att 

växa fram då varje enskilt grupp ska företrädas samt regera tillsammans. Vidare så finns det 

ingen försäkran att majoriteten tar hänsyn till minoriteten och därför blir det riskabelt att ge 

så mycket inflytande till eliterna. Lijphart utgår ifrån att majoriteterna är villiga att 

samarbeta och ingå i en koalition vilket sker sällan i praktiken eftersom gruppen som är i 

majoritet väljer heller att behålla makten än att dela den med andra. Horowitz menar att 

med en sådan maktfördelning som i consociational democracy kommer det att vara svårt att 

fatta ett effektivt beslut. Även Horowitz anser att det är väldigt svårt att se majoriteternas 

ledare avstå och skänka en del av makten till minoriteternas företrädare när de har möjlighet 

att behålla den. Enligt Horowitz kommer samarbetet att försvåras om man håller isär 

grupperna som lösningsmodellen uppmanar. Kritikerna har även påstått att 

demokratimodellen skulle kunna fungera kortsiktigt men rasar alltid på långt sikt i och med 

att demografiska, ekonomiska, sociala och många andra faktorer skulle inte klara av 

förändringar.19  

Utöver detta har demokratimodellen även kallats orealistiskt på grund av att det sällan skulle 

fungera i praktiken då det inte finns några garantier på att de politiska representanterna är 

villiga att samarbeta emellan och därför anses det vara en icke hållbar modell. Kritikern 

Horowitz menar att minoriteterna kommer endast att förtryckas eftersom majoriteterna inte 

kommer vara villiga att dela makten med andra. Lijphart har försvarat modellen genom att 

argumentera att den är mer demokratiskt till skillnad från majoritetsstyre eftersom i hans 

teori är det mindre risk att minoriteten diskrimineras eftersom de också får vara med och 

påverka lagförslagen.20 Kritikerna menar att statens utveckling kommer förhindras på grund 

av maktfördelningen. Med en sådan utspridd fördelning blir det svårt att fatta ett 

gemensamt effektiv beslut. Kritikerna har även påpekat att skillnaderna mellan grupperna 

kommer att förstärkas om de åtskiljs så mycket som Lijphart uppmanar. Kortsiktigt skulle det 

kunna fungera då maktdelning krävs för upphävning av tvisten men på långt sikt kollapsar 

                                                            
19 Lijphart 2002:37,42–44, Horowitz 2002:20–22
20 Lijphart 1977:28, Horowitz 2002:20
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den alltid som på Cypern.21 Vissa kritikerna har jämfört consociationel democracy med 

oligarki och elitistisk konspiration.22

R. Dahl hävdar att det krävs mer än att de politiska ledarna endast påstår att de är beredda 

att samarbeta utan de måste ha incitament för att hejda konflikten. Även han påstår att 

consociationel democracy har större chans att lyckas i mindre stater än större. Anledningen 

till detta är att mindre stater känner sig hotade av omvärlden vilket leder till att folket söker 

sig till inre samhörigheten samt att politiska ledare i mindre stater oftast känner varandra.23

2.3 Etniska konflikter

Etnicitet är ett välkänt begrepp vilket innebär att man tillhör en viss grupp med gemensam 

religion, språk och kultur. Etniska motsättningar förekommer i nästan alla multikulturella 

samhällen och etnicitet är oftast en grundläggande orsak till många internationella 

konflikter. Etnisk identitet skapas av institutioner i samhället samt av historiska aspekter. 

Oftast är etniska konflikter historiskt förankrade och baserade på rädsla, fientliga känslor 

samt kollektiva myter.24 Det varierar hur de etniska konflikterna uppstår men oftast 

eftersträvar en grupp efter en egen stat eller ökad politiskt inflytande genom att eliterna 

sprider hatpropaganda.25 Eliterna försöker skapa en ”vi” och ”de” känsla. De gör det genom 

att manipulera folk och att sprida propaganda vilket leder till att det uppstår konflikter 

mellan folkgrupperna. Etnicitet är oftast skapad av eliter i och med att de är makthungriga 

och vill väcka fientlighet mellan grupperna. De traditionella motsättningarna är ihågkomna 

och förs över till den nästa generationen i rädslan att den ska återkomma. Identitetspolitik

handlar om etnicitet där förespråkaren av teorin påstår att etnicitet inte skapas utan växer 

                                                            
21 Bogaard 2006:121
22 Huntington 1981: 14
23 Dahl 1999:394–396
24 Fearon, 1994, Stavenhagen, 1996
25 Collier 2007:57
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fram under en längre tidsperiod. Enligt denna teori så är etnicitet inbäddad i kulturen via 

symboler, etniska myter och stereotyper vilket kan vara roten till konfliktens uppkomst.26

Vissa påstår att konflikten i pluralistiska samhällen är ett resultat av att samtliga grupper 

söker sin egen säkerhet som forskarna kallar säkerhetsdilemma. Grundläggande orsaken till 

att etniskt säkerhetsdilemma uppstår är tidigare händelser, ängslighet, informationsbrist 

samt misstänksamhet mot varandra. Grupperna upplever varandra som ett hot. Även under 

fredliga tider finns det en konstant risk för att krig ska uppstå i och med att grupperna inte 

litar på varandra och vill försäkra sin egen säkerhet, sina resurser och ägodelar vilket leder 

till att den andre gruppen skyddar sig med att öka sin säkerhet.27 När en grupp ökar sina 

militära resurser väcker det oroligheter hos den andre gruppen vilket resulterar att den 

andra gruppen rustar upp i rädslan av att bli av med sin frihet och på så sätt en 

mobiliseringskamp uppstår. Om det ena grupp anser att de vinner på det genom att anfalla 

först då gör de det hellre än att leva i rädslan att bli angripna. Dessa förebyggande angrepp 

leder till att en konflikt eskaleras och säkerheten minskar för samtliga parterna.28 En studie 

har gjorts av E. Melander där han kom fram till att konflikterna har större chans att leda till 

krig i de områden där grupperna bor blandade med varandra än där de bor separat. Enligt 

Melander ska man inte flytta på folk för att lösa konflikten utan tvärtom det kan leda till att 

säkerhetsdilemma ökar. Studien har också visat att säkerhetsdilemma ökar då det börjar 

förhandlas om etnisk separation.29 Att lösa konflikten genom ett fredsavtal är mindre möjlig 

om de inblandade parterna har olika religion.30

                                                            
26 Oberschall, 2007: 11-12
27 Nye 2003 s 31
28 Tallberg, J. 2006
29 Melander 1999:16, Baylis Smith 2001:258
30 Harbom, Melander, Wallensteen, 2007,s.701) 
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2.3.1 Primordialism

Begreppet primordialism används som ett argument för att legitimera nationalism utifrån 

etnicitet. Enligt primordialism uppstår etnicitet naturligt och har existerat under hela 

mänsklighetens historia samt karaktäriseras av gemensamt språk, kultur, religion och 

utseende som bildar en individs gruppidentitet. Utifrån primordialismen är etniciteten 

biologiskt givet, oersättligt, människor inom samma grupp har en stark känsla för varandra 

och för det gemensamma språket samt att medlemskapen har ärvts till en viss grupp.31

Människor med samma etnicitet känner en stark gemensam identitet och tillhörigheten till 

gruppen. Moderna stater kallas för nationer och är enligt primordialister något som 

politikerna hittat på för att människor ska hållas inom en och samma stat.32 Nationalismen 

kan förklaras att moderna stater består av etnisk blandade grupper och enligt primordialister 

har samtliga grupper med eget språk rätt till eget självbestämmande.33 Etnisk identitet och 

nationalismen sätts igång så fort en grupp upplever att den är hotad vilket leder till att folket 

fokuserar mycket mer på sin identitet och känner skuld att försvara sin gemenskap. 

Etniciteten omvandlas till nationalismen då etniciteten börjar upprusta och vill bevisa 

gruppens identitet samt eftersträvar lagligt erkännande.34

2.3.2 Socialkonstruktivism

Motsatsen till primordialism är socialkonstruktivismen där etniska grupper skapas av 

historiska förändringar och utifrån detta blir etnicitet någorlunda förändrad. 35

Socialkonstruktivism ser verkligheten som en social konstruktion där etniciteten är inte en 

medfödd egenskap utan individen formas genom historiska händelser och är förklarningen 

till varför kriget uppstår plötsligt efter att det varit fred under en längre period.36 Även här 

handlar det om ”vi och ”de” samt att den andra gruppen upplevs som ett hot mot den egna 

gruppen och på så sätt uppstår en konflikt mellan grupperna. Etniciteten skapas i relation till 

                                                            
31 Peterson & Ålund 2007:17
32 Brown, 2000:6 
33 Brown, 2000:9
34 Brown, 2000: 6-8
35 Peterson & Ålund, 2007:17
36 Smith 2001:185
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andra och det måste finnas minst en grupp till att ha någon att jämföras med. Det hela leder 

till att människor inom den egna etniska gruppen känner stark gemenskap till varandra och 

precis som med säkerhetsdilemman kan den ena gruppen känna sig hotad av den andre 

gruppen även om det inte är så.  Sedan börjar de öka deras egen säkerhet för att minska 

rädsla för den andra gruppen och enligt socialkonstruktivismen är det grundläggande 

orsaken till att en etnisk konflikt uppstår. Individen ska inte märkas med religion eller 

historia på samma sätt som man gör i primordialism men oftast talar grupperna samma 

språk. Socialkonstruktivism beskriver att en etnisk grupp består av individer som känner 

samhörigheten till varandra och att de behöver varken ha samma religion eller historia och 

som kan förändras hela tiden.37

2.4 Federalism

Själva ordet federalism härstammar från det latinska ordet ”foedus” som betyder förbund.38

Federala system fungerar som en länk mellan delstater och skapar en struktur där intressen 

och identiteter kan förenas. När man pratar om federalism då tänker man på 

maktfördelningen och självstyre och kan beskrivas som en politisk makt som bör fördelas 

mellan grupperna och federal system innebär att delstaterna delar den verkställande 

makten med centralregeringen. Det är en form av styrelseskick med flera nivåer där makt 

delas mellan flera regeringar inom en och samma samhälle. Staten ansluter sig frivilligt till en 

gemensam union och godkänner avtal som upprättades mellan parterna.39   En stat med 

federal system består av republiker där olika språk och religioner kan samexistera genom 

decentraliseringen. Med decentralisering menar man makten förflyttas från centralnivån till 

lokalnivån som t. ex från regering till kommuner. Även om de flesta etniska konflikter är 

svåra att lösa finns det exemplen där man lyckas komma överens och det är Belgien och 

Schweiz. 

                                                            
37 Lindholm Schulz 2002:68–70, 76
38 Alazar 1987:5
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Både Vernon Bogdanor och Arend Lijphart har förespråkat om att maktdelningen är ett 

effektivt sätt att försvara minoriteten i pluralistiska samhällen. Federalism är en form av 

styrelseskick med minst två nivåer av styre inom en och samma stat. Suveränitet delas med 

makt mellan flera regeringar.40 Lijphart hävdar att federalt system är det bästa lösningen i 

pluralistiska samhällen för att skapa en stabil demokrati. Även Bogdanor tycker att med 

federalt system kan skapas demokrati i etniskt delade samhällen där varje grupp kan få 

intern självstyre. Bogdanor påstår att det är en självklarhet att skapa en federal stat när det 

gäller territoriellt delning så att olika språk och religioner kan samexistera men den är 

mycket svår att tillämpa. 41 Cornell argumenterade att territoriell autonomi kan gynna etnisk 

konflikt istället att förhindra den eftersom på den senare tiden har det visat sig att federala 

system inte har varit så effektiva.42

3 CYPERNFRÅGAN

3.1 Cypernkonfliktens bakgrund

Som det är redan känt är Cypernkonflikten en av den mest svårlösta konflikten i Europa och 

den handlar om en territoriell och politisk konflikt mellan grek- och turkcyprioterna. Tvistens 

kärna är cyprioternas krav på självbestämmande. Grekcyprioterna strävar efter att införliva 

hela ön med moderlandet Grekland (enosis) medan turkcyprioterna önskar en uppdelning av 

ön för att förenas med moderlandet Turkiet (taksim). De inblandade parterna i konflikten är 

grek- och turkcyprioterna, Turkiet, Grekland, Storbritannien, FN och EU. Klyftan har pågått 

mellan de cypriotiska parterna i närmare 50 år och är en av de mest utdragna konflikter i 

Europa. Ön har varit koloniserad av östra Medelhavets mäktigaste kolonialmakter. 

Storbritannien var den sista kolonialmakten som år 1878 ockuperade Cypern och tog över ön 

efter det Ottomanska riket som tillhörde det Ottomanska riket sedan år 1571 men redan på 

1400-talet f. Kr bosatte sig grekiska handelsmän på Cypern och förde med sig den grekiska 

kulturen på ön. Den 16 augusti 1960 blev ön en självständig stat från Storbritannien och

                                                            
40 Hague & Harrop 2007:282
41 Bogdanor 1997:66–67, Lijphart 2004:96  
42 Cornell 2002: 247



Leila Beso (magisteruppsats i statsvetenskap)

16

grundades som en tvådelad stat. Inom några år på grund av den svaga författningen utbröt 

våldsamheter mellan dessa två folkgrupperna. Fram till dess har dessa folkgrupper bott 

utspridda över hela ön och turkcyprioterna som är minoritet har drabbats hårdast av det 

etniska våldet. När Cypern skulle göras till en självständig stat upprättades ett garantiavtal 

mellan garantistaterna Turkiet, Grekland och Storbritannien där Turkiet och Grekland fick 

vissa rättigheter att ingripa vid behov. Tilliten mellan de två olika folkslagen var mycket svagt 

och för att få dem att acceptera ett gemensamt styre krävdes garantier. Därför upprättades 

garantiavtalet som den grekcypriotiska befolkningen krävde innan de accepterade Zürich-

och Londonavtalen. Garantiavtalet omfattade att Grekland fick rätt att ha egna 950 soldater 

på ön medan Turkiet fick ha 650 soldater.

År 1963 delades Cypern i två delar efter att våldsamheter utbröt mellan dessa två olika 

folkslagen och en fredsbevarande styrka upprättades året därpå. Sen dess har FN fungerat 

som fredsförmedlare mellan grek- och turkcyprioterna. Trots FN-styrkans närvaro och 

varningar från Turkiet fortsatte våldsamheter och även grekiska soldater skickades på ön. 

Det hela slutade med över tre hundra dödsfall samt att 30 000 turkcyprioter fördrevs bort 

från den södra delen.43 För att göra det ännu svårare för turkcyprioterna utsattes de av en 

grekcypriotisk blockad som ledde till ett kritisk ekonomisk läge för den turkcypriotiska 

befolkningen men tack vare stödet från Turkiet klarade de sig.44 Nu har grekcyprioterna fått 

som de ville och fick utöva helt själva statsförvaltningen och det enda som var kvar att nå var 

enosis alltså en förening med Grekland. Folkgrupperna har varken gemensamt språk, kultur 

eller religion. Grekcyprioterna ortodoxer som talar det grekiska språket medan 

turkcyprioterna är muslimer som har det turkiska språket som modersmålet.45 Problemet 

beror till stor del på grund av konflikten mellan moderländerna Grekland och Turkiet. En 

militärjunta som kom till makten i Greklands huvudstad Aten år 1967 försökte förena hela ön 

med Grekland och genomförde en statskupp på ön år 1974.46

                                                            
43 http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Cypern1/Fordjupning/
44 Ann-Sofi Jakobsson Hatay s 32
45 Joseph, Joseph S. 1999:16
46 http://www.cyprusemb.se/dbase/cypemb/svenska/12.asp
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Det hela ledde till att samma år Turkiet invaderade ön genom att skicka beväpnade turkiska 

trupper till Cypern som bestod av 6000 män. Efter några dagar ökades det upp till 40 000 

man samt 200-300 stridsvagnar. Det slutade med att 180 000 grekcyprioterna fördrevs från 

norra delen medan 60 000 av turkcyprioterna flydde från söder till norr. Tusentals liv 

förlorades och detta ledde till att konflikten stärktes ännu mer.47 Nu har ön delats även 

geografiskt med en buffertzon, alltså en säkerhetszon som är hård bevakad av FN:s trupper. 

Norra delen av Cypern som består av en tredjedel av ytan tillhör turkcyprioterna medan den 

södra delen som är två tredjedelar av ön tillhör den grekcypriotiska befolkningen.  Även 

huvudstaden Nicosia är uppdelad med en buffertzon som delar ön mellan den norra och den 

södra delen och sedan dess har dessa två grupper levt helt åtskilda.48

År 1983 utropades den turkcypriotiska staten i norra delen till en självständig stat men är 

endast erkänd av Turkiet och blev känd som Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC).49

Turkiet hävdade att de hade rätt att ta saken i sina egna händer med stöd av garantiavtalet 

från 1960. Turkiet försvarade sig genom att påstå att de var tvungna att agera självständigt 

då Storbritannien valde att inte hjälpa till. Turkiet bröt mot alla internationella lagar genom 

att ockupera den norra delen och att fördriva alla grekcyprioterna från området.50 Denna 

konflikt har pågått alldeles för länge och de första framsteg som gjordes var år 2003 när 

turkcyprioterna öppnade gränsen som var stängd under lång tid så att folk kunde besöka den 

motsatta sidan av ön. Turkcyprioterna hävdade att anledningen till öppningen av gränsen var 

att skapa förtroende mellan dessa grupper.51 Andra påstod att det var Turkiet som låg 

bakom öppnandet i förhoppningar att få större chans till EU medlemskap. Enligt en 

undersökning som gjordes av Centre for European Policy Studies svarade den cypriotiska

majoriteten att de föredrar att inte kalla sig enbart för "greker" och "turkar" utan 

grekcyprioter och turkcyprioter. (96 % GC och 76% TC).52

                                                            
47 Fisher, Ronald J. 2001
48 http://sv.wikipedia.org/wiki/Cypernfr%C3%A5gan
49 http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Cypern1/Fordjupning/
50 http://www.cyprusemb.se/dbase/cypemb/svenska/12.asp
51 http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Cypern1/Fordjupning/
52 Kaymak, Lordos & Tocci, 2008:18
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3.2  Annanplanens upprättning

År 1999 började förhandlingar om på nytt mellan den turkcypriotiske ledaren Rauf Denktash 

och den grekcypriotiske presidenten Glafcos Clerides med FN:s hjälp som agerade som 

tredje part då EU-medlemskap diskuterades och man hoppades på en lösning då bägge 

parterna var intresserade av att ansluta sig till EU.53 Efter den Turkiska invaderingen började 

de externa aktörerna ta problemet på allvar och engagera sig i konflikten mer än någonsin. 

Internationella aktörer försökte komma med olika lösningar föra att skapa en stabil 

demokrati på ön men utan något större framgång. FN har kommit med en rad diverse 

fredsförhandlingar och den senaste förslaget presenterades den 11 november 2002 ett 

detaljerat fredsförslag som utarbetades av den dåvarande generalsekreterare Kofi Annan.54

Detta förslag ändrades fyra gånger de kommande åren för att försöka behaga bägge 

parterna och blev känd för världen som Annanplanen. Annans mål var att bilda en 

gemensam cypriotisk stat av det två nu existerande beståndsdelar. Federationen med eget 

styre skulle ingå i författningen.

Redan år 1997 fokuserade Kofi Annan sig på Cypernkrisen och återupptog 

fredsförhandlingarna mellan de cypriotiska ledarna. I slutet av år 2000 presenterades ett 

utkast av förslaget som upprättades för att lösa tvisten mellan dessa två grupper, och 

återskapa ön på nytt. Under åren 2002 och 2003 försökte FN kommunicera med parternas 

ledare utan större framgång vilket ledde till att den 11 november 2002 presenterades ett 

mer detaljerat ovan nämnda förslaget. Den förste som visade sitt missnöje med 

Annanplanen var den turkcypriotiska ledare Denktash som yrkade ändringar eftersom han 

uppfattade att den var till förmån för grekcyprioterna. Han valde att inte ge sitt samtycke till 

förslaget vilket resulterade i att fredsprocessen avstannade. Både Turkiet och EU kritiserade 

turkcyprioterna för att de avvisade förhandlingen och den främsta anledningen till Turkiets 

kritisering var att de var oroliga att det skulle påverka Turkiets möjlighet till EU:s 

medlemskap. I december 2002 reviderades förslaget men inte heller denna version passade 

någon av parterna och förslaget avvisades återigen.

                                                            
53 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2003/398
54 http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Cypern1/Fordjupning/
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Förhandlingen var över hundra sidor lång och bestod av olika förslag som t.ex. att ön delas i 

en federal stat som skall upprättas efter det schweiziska systemet samt att ön måste 

avmilitariseras. På grund av att turkcyprioterna valde att avvisa den första förslaget av 

Annan-planen var FN tvungen att göra ändringar och komma med en ny plan.55 Den 26 

februari 2003 utformades en tredje version av förhandlingen som krävde folkomröstningen 

och några dagar efter ägde rum ett presidentbyte där Papadopoulos tog hem valet och först 

motsatte sig folkomröstningen men till sist godkände den.56 Nu kände sig turkcyprioterna 

åter igen bortglömda och var inte villiga att samarbeta vilket ledde till fortsatta 

motsättningar mellan dessa två folkslagen. Det var nästan omöjligt att få avtalet fungera då 

det krävs mer samarbetsvilja emellan parterna och mer stöd ifrån moderländerna.

I februari 2004 kom ut en fjärde version av förhandlingen som har justerats för att försöka 

behaga bägge parterna men den här gången var grekcyprioterna snabba för att visa sitt 

missnöje då de fann att den var till stor fördel för den stridande parten alltså 

turkcyprioterna. Anledningen till att fredsförslaget avvisades den här gången var att 

grekcyprioterna inte ville ha en varaktig etnisk delning där de befinner sig under turkisk 

påverkan.57 FN försökte förhandla fram en folkomröstning innan Cyperns anslutning till EU 

och fick Papadopoulos, den nyvalde presidenten för den södra delen på sin sida men 

däremot var det ledaren Denktash som motsatte sig folkomröstningen. Till följd av detta har 

70 000 av den turkcypriotiska befolkningen demonstrerat och visat att de vill se en lösning 

på Cypern omedelbart. Folkomröstningen innebar att för första gången det cypriotiska folket 

kunde påverka beslut.  Den 31 mars 2004 reviderades Annanplanen återigen för femte och 

sista gången där det var bestämt att folkomröstningen krävdes som skulle äga rum den 24 

april. Det var ju drygt tre veckor innan omröstningen och det gällde att försöka övertyga det 

cypriotiska folket på det korta tiden som fanns till hands. Om den cypriotiska befolkningen 

röstade JA till förslaget då skulle Annanplanen gå igenom och tillämpas på Cypern.58 Annan 

                                                            
55 Palley, Claire 2005:90, Ann-Sofi Jakobsson Hatay s 52
56 http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Cypern1/Fordjupning/
57 Palley, Claire 2005:135
58 Ker-Lindsay, 2005: 48, 54,62
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påpekade tydligt att om detta avtal inte accepterades skulle det inte komma några flera 

förhandlingar och syfte med Annan-planen var att den skulle omfatta alla viktiga frågor och 

att ingen uppföljning av förhandlingen skulle förekomma. 59 Den sista versionen av 

fredsförslaget var tjock som en bok runt 10 000 sidor.60

3.3 Annansplanens innehåll

Annanplanen baserades på maktfördelningen och delad suveränitet.61 Enligt avtalet så skulle 

Cypern vara en enad cypriotisk republik med federalt styret som ska upprättas efter det 

schweiziska systemet. Fredsförslaget handlade om förening av den cypriotiska republiken 

vilket innebar att Cypern skulle tala med en enad internationell röst, ömsesidig suveränitet 

och medborgarskap fast med federalt system med två jämlika delstater. Modifieringen av 

konstitutionen skulle enbart kunna utföras via separat majoritet hos det valdeltagandet i 

bägge delstaterna.62 Ett medborgarskap skall gälla för hela Cypern med ett kompletterat 

medborgarskap från den egna delstaten. Senatorer skulle utses gemensamt medan andra 

frågor som ligger på federal nivå skulle fattas separat. På federal nivån skulle beslut fattas 

gemensamt inom utrikespolitik, medborgarskap och invandringsfrågor och alla andra frågor 

faller under delstatsnivå. Rättigheten att inskränka invandringen från andra sidan och även 

rättigheten att inskränka invandringen från Turkiet eller Grekland.63

Vidare så skulle makten fördelas mellan de politiska ledarna, beslutsfattandet och bland 

offentliga tjänster. Det federala riksdag skulle bestå av två kammare där respektive kammare 

skall bestå av 48 ledamöter. I riksdagen skulle även ingå senaten samt deputeradekammaren 

där platserna inom senaten skall fördelas lika mellan grek- och turkcyprioterna medan i 

deputeradekammaren fördelas platserna i förhållande till delstatsbefolkningen. Förslagen 

skulle fattas i riskdagen genom majoritets samtycke i bägge kammarna samt minst en 
                                                            
59 FN, Press Release SG/SM/9239, FN:s säkerhetsråd, S/2003/398, p. 61
60 Joseph, Joseph S. 1999:53
61 Vural, Peristianis 2008:46
62 Annan Plan 2004,  Main Articles, Article 2
63 Annan Plan 2004,  Main Articles, Article 3
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fjärdedels röster yrkas från båda delstatens senatorer. Presidenten och vicepresidenten 

skulle roteras där grekcyprioterna skulle erhålla posten två tredjedelar av tiden medan 

turkcyprioterna erhåller den en tredjedel.64 Även det federala rådet skall fördelas jämnt med 

tre grekcypriotiska och tre turkcypriotiska ministrar medan fyra av Europaparlamentets 

poster går till grekcyprioterna och två till turkcyprioterna.65

Domarna skall fördelas jämnt i högsta domstolen men utöver detta kommer likaså finnas tre 

domare som är ej cypriotiska medborgare.66  Två tredjedelar av grekcypriotiska flyktingar 

skulle få återvända hem och övriga skulle ersättas ekonomiskt samt återvända inom en 

tjugoårsperiod. Utöver detta så skulle tiotusentals turkiska invandrare återvända till 

Turkiet. 67 Även inom de närmaste tre år skulle territoriella justeringar göras till 

grekcypriotisk förmån.68 Turkiska soldater skulle vara tvungna att dras tillbaka och med 

tiden skulle den turkiska militär närvaro minskas till 650 soldater som det var enligt 

garantiavtalet som upprättades år 1960.69

3.4  Annanplanens avvisning den 24 april 2004

Under de pågående tre veckor var de turkiska ledare positiv inställda inför folkomröstningen 

samt uppmanade turkcyprioterna att inte motverka förslaget. Den grekiska presidenten 

uppmanade alla att acceptera avtalet och grekcyprioterna strävade efter en lösning på 

konflikten inför Cyperns EU:s anslutning. Trots uppmaningar från Turkiet och Grekland både 

den turkcypriotiska ledare Denktash och den grekcypriotiska presidenten Papadopoulos 

fortsatte att motarbeta förslaget. Avtalet var inte komplett förrän den 23 april men 

påskyndades på grund av att Cypern skulle gå med i EU och om resultatet skulle bli negativt 

                                                            
64 Annan Plan 2004,  Main Articles, Article 5
65 Annan Plan 2004,  Main Articles, Article 7
66 Annan Plan 2004,  Main Articles, Article 6
67 Annan Plan 2004,  Main Articles, Article 10.
68 Annan Plan 2004,  Main Articles, Article 9
69 http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Cypern1/Fordjupning/
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så skulle det innebära att en del av den Europeiska Unionens territorium är ockuperad av 

den Europeiska Unionens kandidatland Turkiet.70

Folkomröstningen hölls som planerat den 24 april 2004 och resultatet blev att hela 78 % av 

grekcyprioterna röstade mot förslaget medan 65 % av turkcyprioterna röstade för vilket 

medförde att ett delat Cypern anslöts till den Europeiska Unionen. Majoriteten av den 

turkcypriotiska befolkningen välkomnade starkt avtalet medan endast en liten procent av 

den grekcypriotiska befolkningen visade sitt intresse. 71 Tack vare den grekcypriotiska 

presidenten som hade stor inflytande över det grekcypriotiska folket som hävdade hela 

tiden att avtalet skulle gynna mest turkcyprioterna blev det ett stort NEJ från den 

grekcypriotiska sidan. Valdeltagandet var högt men resultatet kom som en överraskning då 

grekcyprioterna visade samarbetsviljan i början. Den främsta anledningen till att 

turkcyprioterna välkomnade förslaget var deras svåra ekonomiska situation trots att den 

turkcypriotiska ledaren starkt motverkade förslaget. 72 Den grekcypriotiska regeringen 

påverkade folket att rösta mot planen vilket innebar att de motverkade planen som EU 

stödde och såg som en lösning till den långvarige konflikten på Cypern. De främsta 

anledningar att grekcyprioterna röstade nej till planen var att deras flyktingar inte fick någon

försäkran att återvända till deras ursprungliga hem, att en del av de turkiska trupper skulle 

finnas kvar på platsen samt att den turkiska invånare som vandrat in på ön skulle 

kvarstanna.73 Nästan hela världen engagerade sig i fallet och försökte få grekcyprioter att 

rösta för planen, de erbjöds ekonomisk hjälp samt vissa hotade att de kommer att erkänna 

den norra delen som en självständig stat. Turkiet hotade med att ifall Republiken Cypern 

skulle gå med i EU så skulle de införliva den norra delen med Turkiet. USA:s regering

meddelade att den cypriotiska regeringen gjorde allt att övertala den grekcypriotiska 

befolkningen att rösta nej till planen genom att hålla borta media. Även de anställda 

grekcyprioterna hotades att bli av med pensioner om Annan-planen skulle gå igenom.74

                                                            

70 Ker-Lindsay, s. 78,  FN, Press Release SG/SM/9239
71 http://www.cyprusive.com/?CID=519
72 http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Cypern1/Fordjupning/
73 http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2839603.stm
74 Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, 2004:2
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Trots det hårda arbetet från alla håll och ett stort JA från den turkcypriotiska befolkningen 

anslöts ett delat Cypern till den Europeiska unionen den förste maj 2004. Först var det 

turkcyprioterna som var missnöjda med planen och krävde vissa ändringar som till exempel 

att behålla turkisk militär styrka på platsen och efter att vissa ändringar gjorts till 

turkcyprioternas förmåner var grekcyprioter missnöjda med planen och vägrade att 

acceptera den. Turkcyprioterna har fått lite belöning för att de var optimistiska till planen 

och belöningen var hjälp med ekonomi.75

3.5 Cyperns politik

Då Cypern blev självständig upprättades en ny konstitution som träde i kraft samma år där 

presidentposten skulle tilldelas till en grekcypriot och vicepresidentens position skulle 

tillsättas av en turkcypriot. Båda presidenter fick vetorätt i säkerhets-, försvars- samt 

utrikesfrågor.76 Författningen var uppbyggt på det sätt att Cyperns regering skulle bestå av 

70 grekcypriotiska samt 30 turkcypriotiska ministrar fastän turkcyprioterna utgjorde endast 

18 % av befolkningen. Folkgrupperna kunde rösta endast på sina egna kandidater. 

Revideringar av författningen fick inte ske i centrala delar och alla andra modifieringar som 

skulle göras krävde två-tredjedels majoritet från bägge grupperna.77 Men redan från början 

började samarbetssvårigheterna mellan parterna och oenigheterna ökade allt mer. Personer 

som innan Cyperns självständighet hade höga positioner inom den nationalistiska rörelsen 

fick de nya positioner inom den nya administrationen.78 Den nya författningen baserades på 

uppdelningen mellan dessa två olika folkslagen och misstänksamhet gentemot varandra var 

stor. Redan i början var grekcyprioterna missnöjda med den nya konstitutionen då de 

upplevde att författningen var till turkcyprioternas förmån.79

Som jag redan nämnt innehöll konstitutionen regler om att det skulle gå 70 poster till den 

grekcypriotiska ledningen och 30 poster till den turkcypriotiska ledningen men kraven 

uppfylldes inte eftersom grekcyprioterna tyckte det var orättvist på grund av att 30 poster är 

                                                            
75 Richmond 2006
76 Basic Structure of the Republic of Cyprus. Article 8
77 Ann-Sofi Jakobsson Hatay s 21-23
78 Stavrinides 1975:38
79 Kyriakides 1968:75
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mer än vad den turkcypriotiska befolkningen utgör. Båda grupperna skulle införa egen 

kommunalstyrelse men även den bromsades av grekcypriotiska ledare. Till slut kunde 

parterna inte ens besluta mindre frågor gemensamt.80 Den grekcypriotiska ledningen ville 

revidera den aktuella konstitutionen för att reducera turkcyprioternas inflytande eftersom 

de inte ville låta sig styras av minoriteterna medan turkcyprioterna ville tillämpa denna 

konstitution som implementerades efter öns självständighet.81

Sedan decemberkrisen 1963 bestämde sig turkcyprioternas ledarskap att dra sig ur den 

gemensamma regeringen och bilda en egen tillfällig regering och sedan dess har det 

cypriotiska statsstyret haft separata administrationer. Enbart den grekcypriotiska 

administrationen har den legitima rätten att företräda Republiken Cypern medan den 

turkcypriotiska administrationen är endast erkänd av landet Turkiet. Turkcyprioterna har 

bildat egna institutioner och de hade inget förtroende för deras motpart vilket ledde till att 

de krävde en territoriell delning av ön. Som svar på detta inrättade grekcyprioter en blockad 

som skulle ställa ekonomiska problem till den turkcypriotiska befolkningen men Turkiet såg 

till att försörja denna del av ön.82 Efter att turkcyprioterna lämnade det gemensamma styret 

fick presidenten en obegränsad makt. I december 1999 hölls första möten med 

turkcypriotiske ledaren Denktash och grekcypriotiske presidenten Clerides som ordnades av 

FN. Efter ett otal förhandlingarna mellan dessa två folkgrupper verkade turkcyprioterna till 

slut godta att Cypern skulle bli en odelad stat men i gengäld att alla beslut i regeringen skulle 

fattas av båda parter.83 Turkcyprioterna krävde en konfederation emellan dessa två stater 

men grekcyprioterna vägrade samarbeta för att de var rädda att det skulle vara en

bekräftelse på att de gett sitt medgivande på den turkcypriotiska anspråk på att den 

gemensamma administrationen ska ha två representanter. 

                                                            
80 Stavrinides, s 44
81 Kyriakides, s 109
82 Ann-Sofi Jakobsson Hatay s 35
83 Ann-Sofi Jakobsson Hatay s 56
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År 2005 var presidentskifte där dåvarande premiärministern Mehmet Ali Talat valdes som ny 

president för den turkcypriotiska delen och år 2008 valdes Dimitris Christofias för Republiken 

Cypern och fredsförhandlingar kunde återupptas för första gången efter Annan-planen. 

Den politiska delningen av landet har bestått i närmare 50 år och Christofias har lovat att 

han ska göra allt i hans makt att återförena Cypern och att han tror att de kan lösa konflikten 

så länge de internationella aktörerna håller sig borta från konflikten.84

3.6 EU:s roll i konflikten

Syfte med EU var att det skulle leda till fred och att alla skall kunna dra nytta av det samt att 

det skulle underlätta förhandlingen mellan de två folkgrupperna med FN:s hjälp. Cypern har 

ingått avtal med den EG redan 1972 och ett handelsavtal undertecknades år 1979.85

Förhandlingen omfattade hela den cypriotiska befolkningen.86 På grund av den turkiska 

intervention 1974 blev det hela uppskjutet fram till 1987 vilket ledde till att turkcyprioterna 

inte var längre representerade vid förhandlingarna.87  År 1990 ansökte ön ett medlemskap i 

den EG men turkcyprioterna visade sitt missnöje till det eftersom de ansåg att man ska lösa 

först konflikten på ön på ett mer konkret sätt innan man ska bli medlem av EG. Beskedet var 

att de ekonomiska kraven var uppfyllda men det krävdes mycket stabilare politik på ön än 

vad det redan var för att anslutningen till EG skulle kunna vara möjlig. EG ställde krav på 

Cypern och ett av kraven var att delningen av ön måste upphöra. Cypern ska vara en enad 

stat samt att det måste finnas en bättre samarbetsvilja mellan parterna. Cypern godkändes 

som kandidatland och resten var upp till cyprioterna, hur mycket de var villiga att ställa upp 

för ett medlemskap och hur snabbt det skulle gå.88

                                                            
84 http://www.cyprusemb.se/dbase/cypemb/Cypern.Nyheter.pdf
85 Rådets förordning (EEC) nr 1246/73
86 Chrysostomides 2000:445
87 Rådets beslut EEC/607/87
88 Kommissionens yttrande om Republiken Cyperns ansökan om medlemskap KOM(93)313
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År 1997 avslöjade EU att de planerade med anslutningsförhandlingar med Cypern även om 

de inte lyckats nå en politisk lösning men självklart skulle en lösning på konflikten påskynda 

hela processen. Målet med detta var att förena de två folkslagen och att lösa den långvarige

tvisten. År 1998 bad EU de grekcypriotiska eliterna att bjuda in de turkcypriotiska ledare att 

delta i förhandlingar vilket de grekcypriotiska ledare accepterade men den turkcypriotiska 

ledningen avböjde inbjudan. Det är EU som står i maktpositionen när länderna tävlar om ett 

medlemskap i unionen och ett EU-medlemskap skulle betyda stora ekonomiska vinster för 

bägge grupperna. Enligt en undersökning 2001 visade det sig att bägge folkgrupperna visade 

intresse för ett medlemskap i EU vilket var positivt.89 Europaparlamentet tydliggjorde att det 

inte fanns möjligheter till separata förhandlingar så att två delar ansluter sig till EU utan 

endast denna del som Republiken Cyperns regering har effektiv kontroll över vilket innebar 

att den norra turkcypriotiska delen skulle hamna utanför. År 2001 återupprepade EU att ett 

enat Cypern var inte ett måste för Cypern medlemskap men ett önskemål. 90

FN:s generalssekreterare fick fullt stöd av EU och FN fortsatte att jobba med Cypernfrågan in 

i det sista för att komma fram till en lösning som skulle gynna bägge parterna innan Cyperns 

EU:s anslutning. Ett delat Cypern anslöts till EU den 1 maj 2004 men egentligen har hela ön 

gått med i EU i och med att den turkcypriotiska delen inte är internationellt erkänd men det 

som gör att den turkcypriotiska delen hålls utanför den Europeiska Unionen är att EU-lagar 

kan inte tillämpas på de områden där regeringen inte kan utöva effektiv kontroll. 

Fortfarande har turkcyprioterna samma juridiska rättigheter som deras motpart i söder. Ett 

Institution Building programmen är grundad av EU för att försöka nå en lösning mellan dessa 

folkgrupper så att EU-lagar kan tillämpas även i den norra delen.91

                                                            
89 http://www.cyprusemb.se/dbase/cypemb/svenska/13.asp
90 http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/2002/cy_en.pdf
91 European Commission-Enlargement-Turkish Cypriot Community, 2007:1-2 
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4 AVSLUTANDE DISKUSSION
Många har förespråkat om att ett federalt system skulle vara lösningen på den långvarige 

Cypernkonflikten. Det är en form av styrelseskick med flera nivåer där makt delas mellan 

flera regeringar inom en och samma samhälle. Enligt Lijpharts teori bör politisk makt 

fördelas mellan grek- och turkcyprioterna på federal nivå som innebär att delstaterna delar 

den verkställande makten med centralregeringen där båda det grekiska och det turkiska 

språket samt den ortodoxa och islamiska religionen kan samexistera genom 

decentraliseringen. På detta sätt får turkcyprioterna självstyre inom bl. a kulturs -, religions-

och utbildningsfrågor. Både Bogdanor och Lijphart har förespråkat om att maktdelningen är 

ett effektivt sätt att försvara minoriteten i pluralistiska samhällen i det här fallet är det 

turcypriotiska befolkningen som är minoriteten och måste skyddas. Ömsesidigt veto skulle 

fungera som skydd för grundläggande minoritetsrättigheter. Meningen med veto var att ta 

hänsyn till varandra, särskilt till turkcyprioterna som var minoritet och att förebygga radikala 

lagförslag. Kritikerna påstår att minoritetsveto skulle missbrukas och enbart leda till politiska 

låsningar eftersom minoriteten kommer att lägga in veto mot alla lagförslag som de är 

missnöjda med som har fattats av majoriteten och på detta sätt kommer beslutfattandet 

förlamas. Statens utveckling kommer att hämmas i och med att det kommer utnyttjas flytigt 

eftersom det blir svårt att tillfredställa samtliga parter. Kritikern Horowitz menar 

minoriteterna kommer endast att förtryckas eftersom majoriteterna inte kommer vara villiga 

att dela makten med andra. Men det viktigaste av allt var att eliterna har samarbetsviljan 

men tydligen hade de inte det och visade redan i början innan Annanplanen gick igenom och 

det genom att avvisa förslaget. 

Grand coalition skulle komma till nytta på Cypern eftersom maktbalansen är en av faktorer 

bakom konfliktens uppkomst. På så sätt får även turkcyprioternas som är minoritet vara med 

och påverka politiska beslut. Eftersom dessa två folkgrupper lever åtskilda och territoriell 

avgränsning är tydlig i och med att det finns en buffertzon emellan så är det lättare att införa 

federalism och segmenterad autonomi som är också en av consociational democracy 

kriterium. Utöver detta har grupperna redan separata administrationer. Vidare så har vi 

något som Lijphart kallar proportionalitet där man fördelar de ekonomiska tillgångar och 
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offentliga tjänster som skulle leda till minskad spänning mellan grupperna. Både här och i 

grand coalition uppstår problem då grekcyprioterna vägrar dela makten eller offentliga 

tjänster med minoriteten. Efter att de grekcypriotiska ledarna lämnade den gemensamma 

regeringen fick den grekcypriotiska president obegränsad makt. För att det skall fungera så 

krävs det en vicepresident med vetorätt. Även ministerposter borde fördelas proportionellt. 

Här gjorde de internationella aktörer ett misstag i och med att både 1960-års författning och 

Annanplanen innehöll regler som var till turkcyprioternas förmån. Enligt 1960-års författning 

gick 30 ministerposter till turkcyprioter vilket blev 30 % av de totala posterna vilket gjorde 

grekcyprioterna upprörda. Även enligt Annanplanen skulle posterna inom senaten fördelas 

jämnt mellan grupperna samt presidentposten skulle erhållas av turkcyprioterna ca 33 % av 

den totala tiden. Utöver detta skulle det federala rådet fördelas jämnt mellan grupperna 

samt fyra av Europaparlamentets poster skulle gå till grekcyprioterna och två till 

turkcyprioterna vilket också kan ha upprört grekcyprioterna med tanke på att 

turkcyprioterna utgör endast 18 % av befolkningen.

4.1 Varför misslyckades FN?

Utifrån ovan nämnd information kan man dra slutsatsen att FN var en betydande aktör i 

Cypernkonflikten men varför har FN misslyckats som tredje part med att skydda den 

cypriotiska befolkningen samt lösa konflikten på ön? FN har misslyckats med att komma med 

en bra förhandling som skulle gynna bägge parterna, de borde ha kommit med lite strängare 

regler och fler belöningar. Det finns flera faktorer som påverkat FN:s misslyckande. En av 

orsakerna är EU:s handlande. EU har bjudit in den grekcypriotiska delen till unionen oavsett

vad som skulle röstats fram på folkomröstningen. Under tiden Cypern var ett kandidatland

till EU-medlemskapen hade EU mer makt och möjligheten att ställa ultimatumet på den 

grekcypriotiska regeringen eftersom bägge folkgrupperna visade stort intresse till EU:s 

anslutning. Flera villkor borde ha satts upp av både FN och EU samt för den grek- och 

turkcypriotiska eliter. Vidare så borde FN sätta större press på EU så att på det viset sker ett 

bättre samarbete mellan FN och EU. I så fall skulle Cypern vänta med EU-medlemskapen tills 
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konflikten har lösts. Att erbjuda grekcyprioterna ett medlemskap i EU innebar att 

grekcyprioterna fick möjligheten att direkt påverka den Europeiska Unionens politik 

gentemot turkcyprioterna och även Turkiet.

Den grekcypriotiska presidenten Papadopoulos påpekade starkt vilka konsekvenser det 

skulle innebära för det grekcypriotiska folket om de accepterade Annanplanen. Även de 

anställda hotades att bli av med pensioner om Annan-planen skulle gå igenom vilket innebär 

att de grekcypriotiska eliter hade för stark inflytande över den grekcypriotiska befolkningen 

vilket ledde till att Annanplanen avvisades. Trots att det var känt hur Papadopoulos tänkte så 

tog man inte hänsyn till detta utan tog det för givet att den grekcypriotiska befolkningen 

kommer att rösta för fredsförslaget. Förhandlingen var stor som en tjock bok alltstå runt 

10 000 sidor som ingen hade tid att gå igenom ordentligt på grund av den knappa tiden. Det 

var ännu ett misstag av FN:s sida. Förhandlingen borde vara betydligt kortare då alla kunde 

gå igenom den speciellt under det knappa tiden som fanns. Om EU, FN och den 

grekcypriotiske presidenten Papadopoulos handlat på annat sätt så skulle det funnits mer 

chans för att fredsförslaget skulle gå igenom. I alla fall den turkcypriotiska befolkningen 

visade stark vilja till en lösning på konflikten genom att rösta JA till fredsförhandlingen. 

4.2 Consociational democracy tillämpas på Annanplanen

Syfte med Annanplanen var att införa en stabil demokrati på Cypern med hjälp av en ny 

konstitution. Fredsförslaget föreslog ett federalt system som lösningen på konflikten. 

Konstitutionen som skulle upprättas efter Annanplanen uppfyllde de flesta kriterierna för 

Lijpharts demokratimodellen. Annanplanen baserades på maktfördelningen mellan grek- och 

turkcyprioternas eliter. Makten skulle fördelas mellan de politiska ledarna på Cypern och det 

federala riksdag skulle bestå av två kammare där respektive kammare skulle bestå av 48 

medlemmar. Det skulle kunna jämföras med Lijphart lösningsmodell där han påstår att 

maktbalansen var en viktig faktor för att kunna införa demokrati i multietniska samhällen. 

Han förespråkade att elitkoalition bör grundas där varje grupp representeras av egna ledare 

och makten skulle fördelas jämt mellan segmentens eliter. På så sätt kommer 
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misstänksamhet mot varandra att minska i och med att eliterna kan lätt överblicka varandras 

arbete och intresse. 

Även beslutfattande och offentliga poster skulle fördelas mellan grek- och turkcyprioterna 

enligt Annanplanen. Lijphart har förespråkat om något som han kallade proportionalitet som 

också var en nödvändig förutsättning för en lyckad demokrati. Det handlar om proportionell 

fördelning mellan de offentliga posterna och i beslutfattandet. Här kan vi se att ytterligare 

en faktor passar in på Lijpharts demokratimodellen. Presidenten och vicepresidenten skulle 

roteras så att grekcypriotiska presidenten får behålla posten två tredjedelar av tiden och 

turkcypriotiska presidenten får erhålla posten en tredjedel av tiden. Här kan man se att ännu 

en Lijpharts demokratimodellens kriterium är delvis uppfylld. Enligt Annanplanen var det 

inte proportionell fördelning inom de offentliga tjänsterna utan 30 % och även mer i vissa 

poster gick till turkcyprioterna trots att de utgör endast 18 % av befolkningen.

Presidentposten, vicepresidentposten, federala rådets, Europaparlamentets samt senatens 

poster var inte full proportionellt fördelade och kan vara just det som är bakgrunden till 

konflikten eftersom grekcyprioterna har tagit upp det många gånger. Syfte med 

proportionalitet är att minska avundsjuka och spänningar mellan folkgrupperna. 

Kritiker påstår att det blir svårt för oppositionen att växa fram eftersom varje enskilt grupp 

ska representeras samt regera tillsammans. Således finns det ingen garanti att majoritet tar 

hänsyn till minoritet och därför blir det riskabelt att ge så mycket makt till eliterna. Lijphart 

utgår ifrån att majoriteterna skall vara samarbetsvilliga och ingå i en koalition vilket sker 

sällan i praktiken eftersom gruppen som är i majoritet väljer heller att erhålla makten än att 

dela den med andra. I det här fallet är grekcyprioterna majoritet och det är deras eliter som 

skulle få för mycket inflytande. Demokratimodellen har ansetts av många statsvetare som 

odemokratisk lösningsmodell på grund av att för mycket inflytande ges till eliternas 

företrädare genom grand coalition.  Segmentens rättigheter går före individens. Med en 

sådan maktfördelning som i consociational democracy kommer det att vara svårt att fatta 

ett effektivt beslut påstår Horowitz. Demokratimodellen skulle kunna fungera kortsiktigt 

men rasar alltid på långt sikt i och med att demografiska, ekonomiska, sociala och många 
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andra faktorer skulle inte klara av förändringar.   Utöver detta har demokratimodellen även 

kallats orealistiskt på grund av att det skulle fungera sällan i praktiken då det inte finns några 

garantier på att de politiska representanterna är villiga att samarbeta emellan och därför 

anses det vara en icke hållbar modell och det har redan de grekcypriotiska eliterna visat 

efter Cyperns självständighet.

4.3 Etniska teorier tillämpas på Cypernfall

Enligt Melander har konflikterna mindre chans att lösas genom fredsavtalet om konflikten är 

baserad på religionsskillnader och det är precis vad det är i Cypernfallet. Melander har även 

påstått att konflikterna oftare leder till krig i områden där folkgrupperna är beblandade med 

varandra än i de områden där grupperna lever separat och det stämmer också bra med 

Cypernfallet. Under tiden grek- och turkcyprioterna levde ihop uppstod hela tiden väpnade 

konflikter tills grupperna delades och turkcyprioterna förflyttade sig i norra delen av ön. 

Många anser att Cypernkonflikten bygger på historiska missämjor mellan folkgrupperna och 

det är precis vad det handlar om. De traditionella motsättningarna är ihågkomna och 

överförs vidare till nästa generation. Något som skulle kunna tillämpas på Cypernfallet där 

den grekcypriotiska befolkningen har svårt att glömma den turkiska invaderingen år 1974 

medan den turkcypriotiska minoriteten har svårt att glömma tiden efter Cyperns 

självständighet då de blev utkörda ur den gemensamma regeringen, blev förtryckta och 

attackerade av grekcyprioterna, även förstärkningen skickades till den grekcypriotiska armén

från Grekland. 

Vidare så finns det något som forskarna kallar säkerhetsdilemma då samtliga grupper söker 

sin egen säkerhet. Grupperna litar inte på varandra och ökar sin egen säkerhet bl. a militärt. 

Grekcyprioterna upplevde turkcyprioterna som ett hot efter Cyperns självständighet då de 

fick 30 ministerposter i regeringen samt vetorätten. Minoriteten kunde styra staten lika 

mycket som majoriteten. Å andra sidan är turkcyprioterna ständigt förtryckta av majoriteten 
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och kämpar för sina rättigheter och säkerheten. Även identitetspolitik skulle kunna vara 

roten till Cypernkonflikten. En konflikt uppstår inte över natten utan den växer under en 

längre period. Enligt denna teori är etniciteten inbäddad i kulturen och det kan vara det i 

Cypernfallet eftersom bägge grupperna har egna symboler och stereotyper. Ur en 

primordialistisk synsätt är förklaring till den etniska konflikten mellan grek- och 

turkcyprioterna baserad i stort sett på historiska aspekter. Om man går djupare in i 

gruppernas bakgrunder så kan man förstå varför konflikten återkommer ständigt. I och med 

att identiteter är medfödda egenskaper och individen identifierar sig med sin etniska grupp 

och på så sätt skapas en ”vi” och de ”känsla”. Som jag redan nämnt så har grekcyprioterna 

identifierat sig med det grekiska folket och har en önskan att införliva ön med Grekland 

medan turkcyprioterna identifierar sig med det turkiska folket och även de har en önskan att 

deras del av ön införlivas med Turkiet. Självklart uppstår en konflikt då bägge grupperna vill 

förverkliga sina drömmar att skapa egna nationalstater.

Om vi tillämpar social konstruktivism på Cypernfallet blir resultatet att samhällsidentiteten 

bestämmer aktörernas intresse i konflikten. Alla med cypriotiskt medborgarskap bör tillhöra 

samma grupp och har cypriotisk identitet men eftersom konflikten är mellan muslimer och 

ortodoxer baseras konflikten på religiös grupptillhörighet. Uppfattningen om varandra och 

har vuxit fram ur deras tidigare erfarenheter. Fientlighet och misstro mellan de turkiska och

grekcypriotiska samhällena handlar inte endast om säkerhet. Säkerhetsintressen är inte den 

enda hinder eller orsak att hitta en gemensam grund i sina politiska förbindelser. Den 

turkiska och grekiska identiteten har påverkat den gemensamma cypriotiska identiteten och 

på så sätt har de väldigt svårt att acceptera varandra. 1960-års författning var inte tillräcklig 

effektiv att främja den gemensamma identitet som ledde till instabil politik. Även språks, 

kulturs och religionsskillnader gjorde dessa grupper närmare sitt moderland och bort från 

den cypriotiska gemensamma identiteten som borde ha vuxit mer fram under 

Storbritanniens tid.   
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4.4 Slutsats

Utifrån resonemanget ovan är det uppenbart att den turkcypriotiska befolkningen som är

minoriteten förlorar mest på den befintliga politiken i och med att de är inte med i EU och 

att deras ekonomi är instabil. Utvecklingen mot demokrati i Cypern går mycket långsamt och 

under den långa perioden som demokratiseringsarbetet har pågått har framsteg gjorts men 

det kommer förmodligen att dröja ytterligare år innan en stabil demokrati införs. Det är 

mycket som måste göras för att komma vidare ur den nuvarande läge och en av sakerna som 

måste göras är att förbättra samarbetet mellan grek- och turkcypriotiska eliter samt mellan 

Turkiets och Greklands eliter. Etnisk konflikt kan ha så många faktorer bakom bl. a historiska 

missämjor, olika språk samt religioner och i Cypernfallet är alla faktorer inblandade.

Problemet med federalism kan vara att bägge grupperna tänker på sin egen delstats bästa 

utan att tänka på statens bästa som kan leda till att statens utveckling avstannar. Den 

senaste fredsförslaget som upprättades av den dåvarande FN:s generalsekreterare var 

Annanplanen som reviderades fem gånger för att försöka gynna bägge folkgrupperna. Den 

senaste versionen av förslaget krävde en folkomröstning och majoriteten av den 

turkcypriotiska befolkningen välkomnade starkt avtalet medan endast en liten procent av 

den grekcypriotiska befolkningen visade sitt intresse. Papadopoulos uppmanade den 

grekcypriotiska befolkningen att tacka Nej till förslaget eftersom han ansåg att det skulle 

gynna mest turkcyprioterna. 

Maktdelningen har länge fungerat som konstitutionell lösning för Cypern. Kortsiktigt skulle 

det kunna fungera då maktdelning krävs för upphävning av tvisten men på långt sikt 

kollapsar den alltid som på Cypern. Lijphart förespråkade om att makten skulle fördelas samt 

att beslutfattande och offentliga poster skulle fördelas proportionellt men jag har svårt att 

tro att den grekcypriotiska delen skulle gå med på detta med tanke på konfliktens bakgrund. 

De var även missnöjda med 1960-års författning efter självständigheten då regeringen skulle 

bestå av 70 grekcypriotiska samt 30 turkcypriotiska ministrar fastän turkcyprioterna utgjorde 

endast 18 % av befolkningen. Där kan vi se klart och tydligt att grekcyprioterna inte vill dela 

makten med sig och därför vore det bäst att erkänna den norra delen Turkish Republic of 

Northern Cyprus (TRNC). Minoritetsvetot skulle fungera som skydd för turkcyprioterna och 
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jag anser att det är bättre med lite risk att beslutfattande förlamas än att minoriteten 

förtrycks och lever i rädslan och utan några mänskliga rättigheter. Om öns utveckling skulle 

hindras på grund av att turkcyprioterna lägger vetot mot något lagförslag då skulle den 

grekcypriotiska majoriteten ta hänsyn till minoriteten och på så sätt fatta bättre beslut som 

är bra för alla inblandade parter inklusive själva staten. Enligt Annanplanen skulle 

presidenten och vicepresidenten roteras så att grekcypriotiska presidenten får behålla 

posten två tredjedelar av tiden medan den turkcypriotiska presidenten får erhålla posten en 

tredjedel av tiden och här kan man också jämföra med 1960-års författning där 

presidentposten fick grekcyprioterna och vicepresidentposten fick turkcyprioterna. Trots att 

presidentposten tillhörde enbart grekcyprioterna var de missnöjda med författningen. 

Varför skulle de acceptera nu en annan författning som säger att även presidentposten ska 

delas? Lijphart har förespråkat om att folkgrupperna bör åtskiljas så mycket som möjligt för 

att kunna stabilisera det politiska systemet. Jag håller här med Lijphart ju mindre kontakt 

folkgrupperna har med varandra så fokuserar de sig mindre på varandra.

Om Annanplanen gick igenom skulle turkcyprioterna vinna mest på den medan för 

grekcyprioterna spelade det inte så stor roll eftersom de ändå skulle gå med i EU vilket 

innebär att de är internationellt erkända medan Nordcypern är endast erkänd av Turkiet. 

Anledningen till att grekcyprioterna röstade NEJ är att de inte ville dela makten med 

turkcyprioterna som var minoritet. Oavsett vad som röstades fram skulle grekcyprioterna gå 

med i EU vilket var bestämt redan i december 2002 i Köpenhamn medan turkcyprioterna 

skulle lämnas utanför. Att vara med i EU innebär att man kan direkt påverka det turkiska 

medlemskapet och risken finns att de cypriotiska eliterna väljer att blockera turkiska chanser 

till ett EU-medlemskap. Även erkännandet av TRNC kommer att stoppas av den cypriotiska 

regeringen. Hur kunde EU låta ett delat Cypern gå med i unionen? Tog de för givet att den 

grekcypriotiska befolkningen skulle rösta JA på folkomröstningen och därför ägnade de mer 

tid åt den turkcypriotiska delen samt Turkiet genom att försöka övertala de genom 

belöningar att rösta för fredsförslaget. Det är inte enda misstag EU gjort utan de har lovat 

även ekonomisk belöning till den urfattiga turkcypriotiska delen om de accepterade förslaget 

men har underskattat den grekcypriotiska befolkningen och förväntat sig ett JA från dem 
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men blev ändå ett stort NEJ som resulterade i att fredsförslaget gick aldrig igenom. 

Ekonomiskt stöd fördröjdes då den grekcypriotiska regeringen införde inskränkningar som 

ledde till att bidraget förhindrades. Det är fortfarande oklart varför EU handlade som den 

gjorde. Helt enkelt har de stridande parterna inte förtroende för varandra, det handlar om 

två olika folkgrupper med olika bakgrunder. Den turkcypriotiska delen är orolig för enosis

och för att bli en förtryckt minoritet under grekiskt styre medan grekcyprioterna är oroliga 

för taksim och en turkisk ingripande samt om Cypern delas upp skulle det leda till att de blir 

fråntagna hela ön.

Ur den primordialistiska synsätt är det naturligt att det uppstår konflikter i och med att det 

finns två olika etniska folkgrupper med olika biologiska och kulturella tillhörigheter. 

Primordialismen kan vara den största orsaken bakom Cyperns konflikts uppkomst på Cypern

i och med att bägge grupperna har ärvt språket och religionen. Att ett sådant hat existerar 

mellan grupperna måste ha med bakgrunden och religionen att göra. Men däremot tycker

jag att socialkonstruktivismen inte är den huvudsakliga orsaken bakom konflikten på Cypern 

men skulle kunna vara en liten del av konfliktens uppkomst. Eftersom enligt 

socialkonstruktivismen kan man inte utgå enbart att en konflikt är baserad på historiska 

missämjor eller säkerheten utan på något mer som hänt under förändringen. Enligt 

socialkonstruktivismen är etniciteten inte en medfödd egenskap utan den utvecklas med 

samhället och därför uppstår krig efter lång fred. Det skulle kunna jämföras med Cypern i 

och med att de haft lång fred innan kriget uppkom men jag tror det beror mer på att 

Storbritannien hade mer att säga än själva cypriotiska befolkningen och därför levde de i

fred. I Cypernfallet har grupperna nästan inget gemensamt men ändå har det skapats en viss 

cypriotisk identitet under tiden eftersom en undersökning visade att ingen av grupperna ville 

kallas enbart för greker och turkar utan grek- och turkcyprioter. 

Europaparlamentet tydliggjorde att det inte fanns några möjligheter till separata 

förhandlingar utan endast ett enat Cypern kunde gå med i EU. Eftersom alla är medvetna om 

att Cypern kommer att förbli en delad stat mest på grund av den veka grekcypriotiska vilja 
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till samarbete kommer den turkcypriotiska befolkningen att lida mest. I och med att 

grekcyprioterna är ortodoxer och turkcyprioterna är muslimer blir det nog ganska svårt att 

lösa konflikten genom ett fredsavtal. Själv skulle jag vilja se ett internationellt erkännande av 

Nordcypern (TRNC) som troligtvis är den bästa lösningen på den långvarige konflikten eller 

att 1960-års författning återtillämpas på Cypern. Enligt Horowitz kommer samarbetet att 

försvåras om man håller isär grupperna som lösningsmodellen uppmanar men det tycker 

inte jag i och med att de två olika folkslagen lever redan åtskilda blir det lättare att tillämpa 

federalism så bägge grupperna har intern självstyret. Jag tror inte att Lijpharts teori skulle 

kunna fungera i praktiken på Cypern i och med att det krävs samarbetsvilja från båda sidor.

Vidare så får eliterna för stark inflytande som kan leda till att folket bästa glöms bort. 
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