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IEVADS 

Turcijas uzņemšana ir viens no būtiskākajiem un pretrunīgākajiem jautājumiem 

mūsdienu Eiropas Savienības (turpmāk tekstā – ES) dienaskārtībā. Turcija jau kopš 

1959.gada, kad tā izteica vēlēšanos kļūt par Eiropas Ekonomiskās kopienas (European 

Economic Community, turpmāk tekstā – EEK) dalībvalsti, tiekusies uz sadarbību ar 

Rietumeiropas valstīm, taču tikai 2005.gada 3.oktobrī EEK mantiniece ES uzsāka iestāšanās 

sarunas ar Turciju. Turcijas dalība vēl aizvien nav pilnīgi noteikta, jo ES ir paturējusi sev 

atkāpšanās ceļu, pieļaujot sarunu pārtraukšanas iespēju, ja politiskās, ekonomiskās un citas 

reformas kādā brīdī būs pretrunā ar ES pamatprincipiem. Tieši Turcija ir tā kandidātvalsts, 

pret kuras dalību ES sabiedrības nostāja ir visnegatīvākā, oficiāli pamatojot to ar Turcijas 

neatbilstību dažādiem kritērijiem, bet neoficiāli jeb pusoficiāli ar Turcijas identitātes - 

reliģiskajām, kulturālajām, vēsturiskajām un pat ģeogrāfiskajām - atšķirībām un tādējādi 

atvirzot atbilstību ES dalības kritērijiem otrajā plānā. Līdz ar to darba temata izvēle saistīta ar 

vēlmi aplūkot Turcijas gadījumu, skatot tos iemeslus, ko ES sabiedrība, piekopjot 

politkorektu valodu, nosauc kā traucēkli Turcijas dalībai ES, kā arī cenšoties izvērtēt to 

pamatotību. Tādējādi darbā centrālā uzmanība tiks pievērsta Turcijas identitātes jautājumiem, 

cenšoties skatīt to, vai un cik lielā mērā Turcijas reliģija, vēsture, ģeogrāfija un kultūra ir 

pretrunā ar ES vērtībām, principiem un iedomātu, bet ne formulētu „Eiropas” vēsturisko un 

kultūras identitāti. 

Darbā uzmanība tiks pievērsta tam, kādi ir centrālie iemesli ES sabiedrības negatīvajai 

nostājai pret Turcijas dalību un cik šie iemesli ir pamatoti. Tā kā dziļākie argumenti pret 

Turcijas dalību ir saistīti ar tās identitātes neatbilstību integrācijai un dalībai ES, tad 

nepieciešams skatīt šīs identitātes sastāvdaļas – vērtību sistēmu, reliģiju, vēsturi, kultūru un 

ģeogrāfiju, kā arī pievērst uzmanību to atbilstībai ES pamatprincipiem un vērtībām. 

Līdzšinējie pētījumi, kas saistīti ar Turcijas dalības ES jautājumiem, nav apkopojuši 

jautājumus par ES sabiedrības dziļākajiem argumentiem pret Turcijas dalību, šo argumentu 

pamatotību Turcijas reliģiskās un vēsturiskās identitātes kontekstā, kā arī iespējamos iemeslus 

konkrētajai ES sabiedrības attieksmei pret Turciju. Tā kā vēlos skatīt šo jautājumu savstarpējo 

saistību un izpētīt Turcijas atbilstības ES konstruktīvos aspektus, tad tika izvirzīts sekojošs 

maģistra darba mērķis: „Izpētīt Turcijas identitātes sastāvdaļas, to saturu un atbilstību dalībai 

Eiropas Savienībā”.  

Lai sasniegtu darba mērķi ir uzstādīti trīs galvenie uzdevumi. Pirmkārt, nepieciešams 

aplūkot Turcijas un ES attiecību problemātiku, pievēršot uzmanību tam, kāda ir šo attiecību 
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vēsture, kāda ir Turcijas atbilstība ES izvirzītajiem dalības kritērijiem un kādi ir centrālie 

iemesli ES valstu sabiedrību pieaugoši negatīvajai nostājai pret Turcijas dalību ES. Attiecību 

vēsturē tiks skatīts laika posms no tā brīža, kad Turcija izteica vēlmi kļūt par EEK, kuras 

mantiniece ir ES, dalībvalsti. Aplūkojot atbilstību dalības ES kritērijiem un pamatprincipiem 

uzmanība tiks pievērsta Kopenhāgenas kritērijos un acquis communautaire definētajām 

prasībām – gan politiskajām un tiesiskajām, gan ekonomiskajām. Savukārt skatot ES 

sabiedrību attieksmi pret Turcijas dalību ES, centrālā uzmanība tiks pievērsta tam, kāds 

argumentu kopums tiek izmantots par pamatojumu sabiedrības negatīvajai attieksmei, 

izmantojot aptaujas, kas veiktas starp ES iedzīvotājiem gan vecajās, gan jaunajās dalībvalstīs.  

Otrs uzdevums sevī ietver nepieciešamību aplūkot Turcijas vadošās reliģijas – islāma 

vēsturi un pamatnostādnes, kā arī pašas Turcijas vēsturi, jo šie iemesli ir galvenie minētie 

argumenti ES sabiedrības negatīvajai nostājai pret Turciju. Gan islāms, gan Turcijas vēsture 

tiek uzskatīta par „Eiropas” identitātei svešu. Ar „Eiropas” identitāti šajā darbā tiks saprasts 

tas universālo vērtību kopums, uz kura balstās ES – demokrātija, likuma vara, cilvēktiesības, 

sekularizācija, kura attīstījusies uz kristietības pamata, kā arī relatīvi kopīga vēsture un 

teritorija. Jāatzīmē, ka arī Lisabonas līguma ietvaros ir uzsvērts, ka ES balstās uz Eiropas 

kultūras, reliģijas un humānisma mantojuma. Šī uzdevuma ietvaros tiks īsi aplūkota islāma 

rašanās vēsture, galveno uzmanību pievēršot sākotnējām islāma pamatnostādnēm, ko ietver 

Korāns un sunnas, kā arī šariatam kā reliģisko likumu kopumam. Attiecībā uz Turcijas vēsturi 

tiks skatīti divi laika posmi – Osmāņu impērijas kā valstisks veidojuma, kas bijis Turcijas 

izveides pamatā, laika posms un Turcijas Republikas vēsture, kuras pirmsākumi datējami ar 

1923.gadu. Tieši Turcijas Republikas izveide ir Turcijas eiropeiskās identitātes konstruēšanas 

reālais sākums, kas parāda tās vēlmi iekļauties Eiropas un Rietumu sabiedrības sastāvā, 

pārņemot tās darbības pamatprincipus. 

Savukārt maģistra darba trešais un būtiskākais uzdevums ir aplūkot un analizēt 

Turcijas identitātes atbilstību dalībai ES, skatot, kāda tad ir ES sabiedrības minēto argumentu 

pamatotība un cik lielā mērā Turcijas reliģiskā, vēsturiskās un kultūras identitāte, kā arī 

ģeogrāfija ir pretrunā ar eiropeiskumu. Kaut arī šīs identitātes sastāvdaļas nav pilnībā 

nošķiramas, uzdevums tiks sadalīts divās daļās, pirmajā galvenokārt fokusējoties uz reliģisko 

jautājumu, bet otrajā uz kultūrvēsturisko un ģeogrāfisko aspektu. Reliģijas jautājuma ietvaros 

tiks analizēta islāma un ES pamatvērtību – demokrātijas, likuma varas un sekularizācijas 

savietojamība, īpašu uzmanību pievēršot Turcijas gadījumam – tam kā Turcijai, kur vadošā 

reliģija ir islāms, ir izdevies atdalīt reliģiju no politikas un izveidot uz republikas principiem 

balstītu valsts pārvaldes formu. Tā kā vēsture un kultūra nevar tikt savstarpēji nodalītas un 
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tām ir saistība arī ar valsts ģeogrāfiju un tās nozīmi, tad otrā uzdevuma daļa ietvers šo aspektu 

apskatu un analīzi, skatot to atbilstību vai pretrunas ar eiropeiskumu, kas nepieciešams 

Turcijas dalībai ES. Kaut arī būtiska valstiskās identitātes sastāvdaļa ir etniskums un valoda, 

pamatojoties uz to, ka ES ir post-nacionāls veidojums, kas sevī apvieno jau divdesmit septiņas 

dažādu valstu sabiedrības, kurām kopumā raksturīgs ārkārtīgi plašs etniskais un lingvistiskais 

sastāvs, tad Turcijas etniskajai un lingvistiskajai identitātei atsevišķa uzmanība pievērsta 

netiks, taču skaidrs, ka tās zināmā mērā saistītas ar Turcijas vēsturisko un reliģisko identitāti, 

kā arī politiskajiem procesiem, kas norisinās Turcijā.  

Identitātes jautājumi nevar tikt skatīti vienpusīgi, jo identitātes veidošanās ietver sevis 

pretnostatīšanu pret citiem. Līdz ar to maģistra darbam tiek izvirzīts papilduzdevums, kas 

paredz nepieciešamību apskatīt pašas ES identitātes un lomas izmaiņas pēc Aukstā kara 

beigām, pilnībā izmainoties starptautiskajai sistēmai – sabrūkot divpolārajai valstu attiecību 

sistēmai, kura balstījās uz kapitālisma un komunisma ideoloģiju konfrontācijas. Šī uzdevuma 

ietvaros centīšos rast atbildi uz to, kāpēc tieši pret Turciju ES attieksme ir visnegatīvākā no 

visām potenciālajām kandidātvalstīm, izejot ārpus noteikto dalības kritēriju robežām un bieži 

vien pielietojot retoriskus un acīmredzami uz aizspriedumiem balstītus argumentus, kurus ES 

kā multikulturālai kopienai vajadzētu vairīties izmantot. Balstoties uz darba mērķi un 

uzdevumiem tika izvirzīta sekojoša hipotēze: „Turcijas identitātes sastāvdaļas nav pretrunā 

ar Turcijas dalību Eiropas Savienībā”. 

Tā kā maģistra darbs tieši saistīts ar identitātes veidošanās un izmaiņu jautājumu tad 

kā teorētiskais pamatojums tiks izmantota starptautisko attiecību konstruktīvisma teorija, kura 

nopietnu lomu ieņēmusi līdz ar Aukstā kara beigām, kad vadošās starptautisko attiecību 

teorijas vairs nespēja sniegt skaidrojumu starptautiskajā sistēmā notiekošajam. Pateicoties gan 

Aukstā kara beigām, gan aizvien pieaugošajai globalizācijai un pakāpeniskai nācijas valsts 

lomas maiņai, konstruktīvisms no socioloģiskas teorijas kļuvis par nozīmīgu starptautisko 

attiecību teoriju. Teorētiskais pamatojums vispirms ietvers īsu starptautisko attiecību 

konstruktīvisma teorijas apskatu un skaidrojumu, taču galvenā uzmanība tiks pievērsta 

identitātes jautājumam šīs teorijas ietvaros. Tiks skatīta gan identitātes veidošanās noteikumu, 

aģentu, normu un institūciju mijiedarbības rezultātā, pievēršot uzmanību šo konceptu 

skaidrojumam, gan arī dziļāk pats identitātes koncepts. Kā centrālā pamattēze maģistra darba 

pamatā tiks izmantota starptautiskā konstruktīvisma ideja par savas identitātes kā pretstata 

pret apkārtējiem veidošanos – „Mēs” pret „Citi” ideja. Tiks izmantoti tādu autoru kā Nikolass 

Onufs (Nicholas Onuf), Lūiss Kreisbergs (Louis Kreisberg) darbi, kā arī citu autoru, tai skaitā, 

Aleksandra Venta (Alexander Wendt), darbi. Turpretim darba empīriskā daļa būs balstīta uz 
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situācijas analīzes, izmantojot Rietumu, Turcijas un citu autoru darbus attiecīgajā tematikā, kā 

arī vēsturisko literatūru. Lai atspoguļotu ES sabiedrības attieksmi tiks izmantoti pētījums par 

tās negatīvo nostāju un tās pamatojumu, kā arī ES veidošanas līgumi, tai skaitā, Lisabonas 

līgums, kurā tiek definētas ES pamatvērtības. Savukārt, lai pamatotu Turcijas atbilstību ES 

definētajiem dalības kritērijiem tiks izmantots Eiropas Komisijas ziņojums.  

Maģistra darba tēma uzskatāma par aktuālu gan starptautiskās sistēmas izmaiņu pēc 

Aukstā kara beigām, gan ES tālāka attīstības ceļa meklējumu kontekstā. Turcijas jautājums ir 

kļuvis par vienu no būtiskākajiem un pretrunīgākajiem jautājumiem ES dienaskārtībā un lielā 

mērā saistīts ar ES kā post-nacionālas, multikulturālas kopienas attīstību. Ja ES sevi vēlas 

pozicionēt kā normatīvu veidojumu, kas balstīts uz universālām vērtībām un principiem, tai 

nopietni būtu jāizsver sevis izmantotie argumenti pret Turcijas dalību ES un to pamatotība, 

pretējā gadījumā ES būs pretrunā pati ar saviem principiem, kas izslēdz diskrimināciju 

rasistisku, etnisku vai reliģisku motīvu dēļ. Turcijas identitātes dalībai ES apskats un analīze, 

iespējams var daļēji skaidrot arī pašas ES identitātes izmaiņas pēc Aukstā kara beigām un 

komunisma sabrukuma, līdz ar to arī pēc toreizējo „Citu” izzušanas. Tieši šobrīd ES atrodas 

savas identitātes meklējumos un konstruēšanā, tāpēc jebkādi mēģinājumi skaidrot šādus 

identitātes jautājumus var veicināt ES idejisko izaicinājumu pārvarēšanu. Vēl būtiskāk – 

Turcijas identitātes un islāma skaidrojums ir ārkārtīgi būtisks jaunajai un vienai no 

svarīgākajām starptautisko attiecību problēmām, kas saistīta ar „civilizāciju” sadursmes ideju. 

Islāma un kristietības, un šo reliģiju pārstāvju pretrunas nebūt nav tik vēsturiski un idejiski 

dziļas, kā tās bieži vien tiek atspoguļotas, tāpēc dziļāka Turcijas identitātes analīze, iespējams, 

var parādīt, ka nepārvarami šķēršļi starp šīm „civilizācijām” nepastāv un ka to vērtības un 

principi ir savstarpēji savietojami.  
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1. STARPTAUTISKO ATTIECĪBU KONSTRUKTĪVISMA 

TEORIJAS PAMATELEMENTI 

Pēdējās dekādes laikā konstruktīvisms ir kļuvis par galveno izaicinājumu 

starptautiskās attiecības un ārpolitiku skaidrojošajām racionālistu teorijām. Tā rašanās balstīta 

gan vēsturiskos notikumos ārpus akadēmiskajām aprindām, gan akadēmisko aprindu struktūrā 

un debašu saturā. Tiek uzskatīts, ka „konstruktīvisma teoriju attīstība saistāma ar tiešo 

vēsturisko situāciju – Aukstā kara beigām.”1 Konstruktīvisms ir atsevišķa starptautisko 

attiecību pieeja, kas uzsver sociālo jeb intersubjektīvo pasaules politikas dimensiju. 

Konstruktīvisti uzskata, ka starptautiskās attiecības nevar tikt reducētas uz racionālu rīcību un 

mijiedarbību materiālu vai institucionālu nacionālā un starptautiskā līmeņa ierobežojumu 

kontekstā.  

Mūsdienu akadēmiskajām zināšanām raksturīgi uztvert starptautisko politiku kā „sociāli 

konstruētu”. Balstoties uz dažādajām sociālajām teorijām – kritiskās teorijas, postmodernisma, 

feminisma teorijas, vēsturiskā institucionālisma, simboliskās mijiedarbības u.c. teorijām, 

starptautiskās politikas pētnieki ir plaši pieņēmuši divus konstruktīvisma principus. Pirmkārt, ka 

cilvēku saistību struktūras pamatā nosaka kopīgas idejas, nevis materiālie spēki. Otrkārt, ka 

mērķtiecīgu aktieru identitātes un intereses nav dabiski noteiktas, bet tās veido šīs kopīgās 

intereses. Pirmais princips pārstāv „ideālistu” pieeju sociālajai dzīvei, un tā uzsvars uz kopīgām 

idejām arī ir „sociāls”, pretēji „materiālistu” uzsvaram uz bioloģiju, tehnoloģiju un vidi. Ideālisti 

uzskata, ka būtiskākais fakts par sabiedrību ir sociālās apziņas daba un struktūra. „Dažkārt šī 

struktūra ir sadalīta starp aktieriem normu, noteikumu vai institūciju formā, dažkārt nē. Jebkurā 

gadījumā struktūra var būt nozīmīga vairākos veidos: veidojot identitātes un intereses, palīdzot 

aktieriem atrast kopīgus problēmu risinājumus, definējot iespējamo uzvedību, radot draudus utt.”2 

Otrais princips atbilst „holistiskajai” jeb „strukturālistu” pieejai, jo tas uzsver sociālo struktūru 

spēku. Tas ir pretējs „individuālistu” uzskatam, ka sociālās struktūras ir reducējamas uz 

indivīdiem. Holisms uzskata, ka sociālo struktūru ietekme nevar tikt reducēta uz neatkarīgi 

pastāvošiem aģentiem un to mijiedarbību un ka šī ietekme ietver aģentu konstrukciju gan 

cēloniskā, gan veidojošā izpratnē. (Piemēram, cilvēki nevar būt profesori bez studentiem, tāpat tie 

nevar kļūt par profesoriem neatkarīgi no struktūrām, caur kurām tie tiek socializēti.) Tādējādi 

konstruktīvisms var tikt uzskatīts par „strukturālā ideālisma” paveidu. 

                                                
1 Guzzini, S. A. Reconstruction of Constructivism in International Relations. // European Journal of 
International Relations. – 2000. - Vol.6, No.2. - P.154. 
2 Wendt, A. Four sociologies of international politics. Social Theory of International Politics. – Cambridge, New 
Yourk: Cambridge University Press, 1999. - P.24. 
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 „Par spīti intuitīvajai uzticamībai un materiālisma un individuālisma pieeju dominancei 

starptautiskajā politikā, pastāv ilgstoša un daudzveidīga (...) konstruktīvisma domāšana šajā 

jautājumā.”3 Konstruktīvistu pasaules uzskats ir klasisko starptautisko teoriju (Grotius, Kant, 

Hegel) pamatā un „ideālisma” (kā to definē mūsdienu starptautisko attiecību pētnieki) formā bija 

dominējošs starptautiskajās attiecībās jau starpkaru periodā. Konstruktīvistu domāšanas 

atdzimšana starptautiskajā politikā bija vērojama pēc Aukstā kara beigām, jo vadošā virziena 

teorijām bija problēmas skaidrot Aukstā kara beigas vai vispārīgas sistēmas izmaiņas. A. Vents 

uzsver, ka struktūrām nevar būt ietekme bez aģentu attieksmes un mijiedarbības. 

Divi galvenie konstruktīvisma pieņēmumi ir sekojoši: „Pirmkārt, ideju kā sociālo 

spēju svarīgums paralēli materiālajām iespējām; otrkārt, pieņēmums par normu dubulto 

nozīmību – tās vienlaikus strukturē mijiedarbību un tiek konstruētas tās rezultātā.”4 

Konstruktīvisms ir balstīts socioloģijā un pieņem valstis par sociāliem aktieriem, kuru darbība 

seko starptautiskiem vai vietējiem noteikumiem. Tas apšauba racionālistu teorijas 

pamatpieņēmumu, ka starptautiskie aktieri īsteno savas ārējo cēloņu noteiktās intereses 

atbilstoši loģiskam secīgumam. Konstruktīvisms, skaidrojot ārpolitisko uzvedību, pieņem 

darbojošos piemērotības loģiku. „No šīs perspektīvas, valstu uzvedību nosaka noteikumi, 

normas, institūcijas un identitātes.”5 Konstruktīvisma pieeja mēģinājusi balstīties uz šiem 

uzskatiem, starptautisko attiecību teorijā ieviešot jaunus konceptus. Normas, piemēram, uz 

vērtībām balstīta, kopīga izpratne par piemērotu rīcību, ir konstruktīvisma ārpolitikas teorijas 

neatkarīgais mainīgais. Normas nosaka aktieru identitātes un intereses, nosaka kolektīvos 

mērķus, kā arī paredz un ierobežo uzvedību. Interpretācija par pastāvošo pasauli tiek „balstīta 

kopīgās kodu un simbolu, valodu, dzīves telpu un sociālo darbību sistēmās. Izpratne par 

realitāti ir sociāli veidota.”6  

„Konvencionālais konstruktīvisms uzsver normu nozīmību un, retākos gadījumos, 

identitātes nozīmību veidojot starptautisko politiku.”7 Transnacionālais konstruktīvisms 

uzsver starptautisko normu svarīgumu, turpretim sabiedriskais (societal) konstruktīvisms 

uzsver to normu, kas ir kopīgas vietējā sabiedrībā, nozīmību. Šī teorija uzskata, ka valstu 

                                                
3 Wendt, A. Four sociologies of international politics. Social Theory..., p.3. 
4 Wiener, A. Constructivist Approaches in International Relations Theory: Puzzles and Promises. // 
Constitutionalizm Webpapers. Queens University Belfast. – 2006. – No.5. – P. 6. Available: 
http://www.qub.ac.uk/schools/SchoolofPoliticsInternationalStudiesandPhilosophy/FileStore/ConWEBFiles/Filet
oupload,52215,en.pdf. 
5 Mo, Ta-hua. On Constructivism in International Relations Theory. Available: 
http://iir.nccu.edu.tw/english/wyy/qr/wyy9909e.html. 
6 Guzzini, S. A. Reconstruction of…, p.160. 
7 Checkel, J.T. Social Constructivism in Global and European Politics. // ARENA Working Papers. – 2003. - 
No.15. – P. 2. Available: http://www.arena.uio.no/publications/wp03_15.pdf. 

http://www.qub.ac.uk/schools/SchoolofPoliticsInternationalStudiesandPhilosophy/FileStore/ConWEBFiles/Filet
http://iir.nccu.edu.tw/english/wyy/qr/wyy9909e.html
http://www.arena.uio.no/publications/wp03_15.pdf


 9 

uzvedība ir atkarīga, nevis no valsts spēka pozīcijām, bet gan no pastāvošajām normām. 

„Normas tiek definētas, lai aprakstītu kolektīvās cerības uz atbilstošu uzvedību no aktieriem 

ar konkrētu identitāti. [...] Normas tiek uztvertas kā struktūras, identitāte kā dota, pētot 

starptautiskajai politikai būtisku uzvedības izmaiņu apstākļus. Socializācijas devums šajā 

gadījumā tiek definēts kā process, kas iekļauj aktierus konkrētās kopienas normās un 

noteikumos.”8 Tas balstīts uz konstruktīvisma pieņēmuma par stabilām struktūrām un 

piemērojamas individuālās uzvedības. 

Konstruktīvisms uzsver ideju, vērtību un normu neatkarīgo ietekmi uz ārpolitikas 

veidošanu, tādējādi aktieru rīcību nosaka normas jeb kopīga izpratne par piemērotu rīcību. 

Racionālajās teorijās pastāvošais pašapzinīgā, racionālā ‘homo oeconomicus’ koncepts tiek 

aizstāts ar terminu ‘homo sociologicus’ jeb ‘lomas spēlētājs’.9 Aktieri pieņem savus lēmumus, 

balstoties uz normām un noteikumiem, kā arī uz subjektīviem faktoriem, piemēram, 

vēsturisko un kultūras pieredzi, institucionālajām tradīcijām u.tml. Bez tam svarīgas ir nevis 

atsevišķu indivīdu vērtības un intereses, bet gan kopīga, uz vērtībām balstīta izpratne par 

piemērotu rīcību.  

Šī teorija paredz, ka valstu mijiedarbība nenotiek tikai konkrētu nacionālo interešu 

kontekstā, bet to laika gaitā nosaka identitātes, kas veidojas tās rezultātā. „Identitāte un 

materiālā vara nosaka tās [valsts] nacionālās intereses un sekojošo uzvedību. [...] Valsts 

nacionālās intereses atkarīgas pamatā no tā, kāda sabiedrība ir valsts, nevis no tā, kādi ir 

ģeopolitiskie apstākļi.”10 Sociālais konstruktīvisms atspoguļo tādu starptautiskās 

mijiedarbības veidu, kas pēta fundamentālu institucionālo struktūru normatīvo ietekmi un 

saistību starp normatīvajām izmaiņām un valsts identitāti un interesēm. Arī pašas institūcijas 

tiek mainītas valstu un citu aktieru rīcības rezultātā, līdz ar to institūcijas un aktieri ir 

savstarpēji veidojoši lielumi. Saskaņā ar konstruktīvismu starptautiskajām institūcijām ir gan 

regulējošas, gan veidojošas funkcijas. Regulējošās normas nosaka rīcības pamatnoteikumus 

paredzot un aprakstot konkrētu uzvedību. Ietverošās normas definē uzvedību un nosaka šīs 

uzvedības izpratni.  

„Valstīm piemīt korporatīva identitāte, kas nosaka tās galvenos mērķus – tādus kā 

fiziskā drošība, stabilitāte un atzīšana no citu puses, kā arī ekonomiskā attīstība. Taču tas, kā 

valstis šos mērķus sasniedz ir atkarīgs no to sociālajām identitātēm, respektīvi, no tā, kā 

                                                
8 Wiener, A. Constructivist Approaches…, p.9. 
9 Boekle, H., Rittberger, V., Wagner, W. Norms and Foreign Policy: Constructivist Foreign Policy Theory. // 
Center for International Relations / Peace and Conflict Studies, Institute for Political Science, University of 
Tübingen, 1999. Available: www.uni-tuebingen.de/uni/spi/taps/tap34a.htm#1. 
10 Checkel, J.T. Social Constructivism…, p.3. 

http://www.uni-tuebingen.de/uni/spi/taps/tap34a.htm#1


 10 

valstis redz sevi attiecībā pret citām starptautiskās sabiedrības valstīm.”11 Uz šo identitāšu 

pamata valstis veido savas nacionālās intereses. Tā kā starptautiskā vide konstruktīvismā tiek 

saprasta kā anarhija, tad šīs identitātes nosaka tās struktūru – tā var būt uz sadarbību vērsta un 

tikpat labi konfliktējoša. Valstis nosaka savas intereses interpretējot sociālo situāciju, kurā tās 

atrodas.  

„Kaut arī anarhijas strukturālā vara ir būtiska valstu interesēm, tā nav atkarīga tikai no 

materiālajām spējām, bet arī no valstu identitātēm, kuras radušās valstu mijiedarbības 

rezultātā.”12 Tas uzsver attiecību starp sociālo mijiedarbību un pasaules politikas struktūru. 

Konvencionālais konstruktīvisms būtisku uzmanību pievērš tam, kāda ir tādu sociālo faktoru 

kā idejas un normas ietekme. Visiem konstruktīvisma paveidiem – gan konvencionālajam, 

gan konsekventajam, gan kritiskajam, raksturīga pievēršanās identitāšu un interešu 

konstruēšanai, kas padara uzvedību globālajā politikā drīzāk uz mijiedarbību balstītu, nevis 

racionālu.  

„Konvencionālie konstruktīvisti uzsver, ka vienas kopienas locekļi, īpaši Rietumu 

kopienu liberālās valstis, par piemērotām uztver vienas un tās pašas normas. Tie gaida, ka citi 

kopienas locekļi ar konkrēto identitāti par piemērotām atzīs tās pašas normas, principus un 

vērtības.”13 Konvencionālā konstruktīvisma paradigma ietver divus pamatpieņēmumus. 

Pirmkārt, civilizētu nāciju kopiena tiecas izplatīt savas normas starp tās locekļiem, jo katram 

loceklim raksturīga konkrētā kopienas identitāte. Otrkārt, tādi politiskie ieguvumi kā, 

piemēram, dalība organizācijā vai kopienā, no vienas puses, vai finansiālā palīdzība īpaši 

attiecībā uz attīstības politikas stratēģijām, no otras puses, veicina piekāpīgu, atbilstošu 

uzvedību. Šī pieeja uztver uz normām balstītu uzvedību kā normu izplatības pasaules politikā 

indikatoru. Konvencionālie konstruktīvisti tādējādi darbojas ar pieņēmumu par kopienas ar 

konkrētu identitāti stabilajām normām, kas nosaka uzvedību.  

 

1.1. Identitātes veidošanās process - noteikumu, aģentu, normu un institūciju 

mijiedarbība 

„Sociālās attiecības padara vai konstruē cilvēkus – mūs pašus – par tām būtnēm, kas 

mēs esam. Turpretim mēs padarām pasauli par to, kas tā ir, no izejmateriāliem, ko sniedz 

daba, darot to, ko mēs viens otram darām un sakot to, ko mēs viens otram sakām.”14 

                                                
11 Griffiths, M., O’Callaghan, T. International relations: The Key Concepts. - London: Routledge, 2002. - P. 51. 
12 Wiener, A. Constructivist Approaches…, p.12. 
13 Turpat, p.22. 
14 Onuf, N. Constructivism: A User’s Manual. // International Relations in a Constructed World. / Eds. N. Onuf, 
V. Kubalkova, P. Kowert. - New York; Armonk, 1998. - P. 59. 
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Valstis ir pašnoteiktas pasaules, jo cilvēki par tām runā šādā veidā un cenšas tās tādas 

saglabāt. Tomēr valstis ir tikai relatīvi pašnoteiktas. „Attiecības starp valstīm – starptautiskās 

attiecības – ietver pasauli kā tādu. Šī ir pašnoteikta pasaule tikai tā vienkāršā iemesla dēļ, ka 

tā aptver zemeslodi, taču tā vēl aizvien ir tikai mūsu veidota pasaule – sabiedrība, kas sastāv 

no relatīvi pašnoteiktām sabiedrībām.”15 

Konstruktīvisms paredz, ka cilvēki veido sabiedrību un sabiedrība veido cilvēkus. Tas 

ir nepārtraukts divvirzienu process. Lai to pētītu, jāsāk no vidus, jo cilvēki un sabiedrība, kas 

vienmēr veidojuši viens otru, jau ir klātesoši un gatavi mainīties. Savukārt starp šiem abiem 

mainīgajiem atrodas trešais elements – noteikumi (rules), kas nosaka to procesu, kurā cilvēki 

un sabiedrība mijiedarbojas. Noteikumi nosaka to, kas būtu jādara – tas ir uzvedības standarts 

sabiedrībā, ar kuru konkrētais indivīds sevi identificē. Līdzīga analoģija attiecināma arī uz 

valstīm un starptautisko sistēmu, kur valsts pielīdzināma indivīdam un starptautiskā sistēma – 

valstu sabiedrībai. Visi veidi kā cilvēki attiecas pret noteikumiem – tiem sekojot vai tos 

pārkāpjot, tos veidojot, mainot vai atceļot, tiek saukti par paradumiem (practice). Pat tad, ja 

nav zināms, ko noteikumi pasaka, to nereti var uzminēt vērojot cilvēku paradumus. Noteikumi 

arī parāda, kas ir aktīvie sabiedrības dalībnieki. Konstruktīvismā šie dalībnieki tiek saukti par 

aģentiem. „Cilvēki ir aģenti, bet tikai tādā mēra, kā sabiedrība caur saviem noteikumiem 

padara mums iespējamu dalību situācijās, kam ir savi noteikumi. Neviens nav aģents visās 

situācijās.”16 

Parasti ar aģentiem tiek saprasti tie cilvēki, kas darbojas citu vārdā, respektīvi, 

noteikumi padara iespējamu rīkošanos sociālu veidojumu vārdā, kas varam būt mēs paši, citi 

cilvēki vai to kopums, kā arī noteikumi, paradumi un reālās lietas, kas tiek veidotas un 

lietotas. Aģentiem turpretim nav jābūt individuālām cilvēciskām būtnēm, lai varētu rīkoties 

citu vietā (aģents un cilvēks nav pilnībā aizstājami termini). Aģentūra ir sociāls apstāklis, līdz 

ar to valsts valdība ir cilvēku kopums un sociāls veidojums. Balstoties uz atbilstošiem 

noteikumiem, šie cilvēki kopā un dažādās kombinācijās darbojas valsts (kā daudz lielāka 

cilvēku kopuma) vārdā.  

Noteikumi dod aģentiem izvēles – visparastākā izvēle ir izvēlēties, sekot noteikumiem 

vai nē. Tikai cilvēki spēj veikt izvēles, jo tikai cilvēkam, pie tam, ne katram, ir pietiekama 

mentālā kapacitāte, lai spētu izsvērt iespējamās sekas tām izvēlēm, kas ir pieejamas. Taču šīs 

izvēles vienmēr tiek veiktas sociālu veidojumu, mūsu pašu, citu cilvēku vai cilvēku kopuma, 

paradumu vai cilvēka veidotu objektu vārdā. Aģenti darbojas sabiedrībā lai sasniegtu mērķus. 

                                                
15 Onuf, N. Constructivism: A User’s…, p.59. 
16 Turpat, p.59. 
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Šie mērķi atspoguļo cilvēku vajadzības un vēlmes materiālo apstākļu kontekstā. „Kad mēs kā 

cilvēciskas būtnes rīkojamies kā aģenti, mūsu prātā ir mērķi, pat tad, ja rīkojoties neesam 

pilnībā informēti par tiem. [...] Aģenti dara labāko, lai sasniegtu savus mērķus ar līdzekļiem, 

ko daba un sabiedrība (kopā – vienmēr kopā) padara tiem pieejamus.”17 Rīkošanās lai 

sasniegtu mērķus ir racionāla darbība un aģenti, kam pieejamas izvēles, rīkosies racionāli, 

kaut arī no malas šīs rīcības var izskatīties neracionālas. 

Aģenti izdara izvēles dažādās situācijās, savukārt noteikumi palīdz definēt katru šādu 

situāciju no jebkura aģenta skatpunkta. Daudzās situācijās tieši noteikumi ir tie, kas nosaka 

aģentam pieejamās izvēles – aģenti ir izveidojuši vai atzinuši šos noteikumus, jo uzskata, ka 

sekošana noteikumiem palīdzēs sasniegt to nospraustos mērķus. Šādās situācijās noteikumi ir 

saistīti ar aģentu darbībām un savā starpā caur sekām, kādas aģenti paredz savai rīcībai. Nereti 

tīši vai netīši noteikumi un attiecīgās darbības veido stabilu veidojumu, kas atbilst aģenta 

nodomiem – institūciju. Institūcijas padara cilvēkus par aģentiem un ietver vidi, kurā aģenti 

rīkojas racionāli. Izdarot izvēles, aģenti ne tikai rīkojas institucionālā konteksta ietvaros, bet 

arī to ietekmē, mainot institucionālās iezīmes un paši sevi. „Kompleksā pasaulē aģenti bieži 

vien izdara izvēles, kurām ir sekas attiecībā pret viņiem pašiem un apkārtējiem, kuras tie nav 

paredzējuši vai uzskata par nesvarīgām.”18 Šīs neparedzētās sekas arī nereti veido stabilu 

modeli tam, kāda būs to ietekme uz aģentiem. 

Jebkurš stabils noteikumu, institūciju un neparedzēto seku kopums nosaka sabiedrības 

struktūru, kas atpazīstama no novērotāja skatpunkta. Aģenti vienmēr ir novērotāji, un kad tie 

aplūko sekas, ko tie nav paredzējuši un pieņem tās, šīs sekas vairs nav neparedzētas. Ja aģenti 

izlems, ka šīs sekas tiem ir negatīvas, tie rīkosies, lai tās mainītu, tādējādi, ļoti iespējams, 

nonākot pie citām neparedzētām sekām. Ārējie novērotāji (citu sabiedrību aģenti) var atpazīt 

daudz sarežģītāku struktūru kā paši aģenti. „Būtiski atcerēties, ka struktūra ir tas, ko 

novērotāji redz, savukārt institūcijas ir tas, kur aģenti darbojas. Taču arī struktūra var ietekmēt 

aģentus. Mūs bieži vien ietekmē parādības, dabiskas un sociālas, ko mēs neredzam vai 

nevaram redzēt, bet mēs uz tām atbildam kā aģenti, skatot to, kas ar mums noticis, 

institucionālajā konteksta. Šādi darot, aģenti institucionalizē struktūru, ieviešot noteikumus, 

kas balstās uz situācijām, kurās tie atrodas.”19 

Mūsdienu pētnieki uzskata, ka starptautisko attiecību struktūra nav īpaši 

institucionalizēta. Viņi uzskata, ka zemes (country) ir ļoti institucionalizētas kā valstis 

                                                
17 Onuf, N. Constructivism: A User’s…, p.60. 
18 Turpat, p.61. 
19 Turpat, p.62. 
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(states), bet rīkojoties caur to aģentiem, valstis ved savas attiecības anarhiskā pasaulē. 

Anarhija attiecas uz tādu likumisko stāvokli starp valstīm, kurā neviena valsts vai valstu 

grupa nevalda pār pārējām. Tas arī paredz, ka nav institūcijas augstākas par valstīm, kas tās 

pārvaldītu. „Sakot, ka valstis ir suverēnas mēs sakām to pašu. Saucot starptautiskās attiecības 

par anarhiskām, pētnieki nesaka, ka nepastāv noteikumi. Tas būtu haoss, nevis anarhija.”20 

Viņi uzskata, ka struktūra ir tā, kas regulē attiecības. Tomēr, pastāvot noteikumiem (un līdz ar 

to institūcijām), rodas situācija, ka daži aģenti izmanto noteikumus, lai īstenotu kontroli un 

iegūtu pārākumu pār citiem aģentiem. Noteikums ir stabils attiecību modelis, taču ne 

simetrisks. Anarhija ir tāds modelis, kurā noteikumi nav tieši atbildīgi par to, kā aģenti veido 

savas attiecības.  

Noteikumi padara indivīdus par aģentiem, sniedzot tiem iespējas rīkoties. Aģenti 

izmanto jebkādus līdzekļus, lai sasniegtu savus mērķus. Šie līdzekļi ietver pasaules materiālās 

iezīmes, un, tā kā pasaule ir sociāla vide, noteikumi padara pasaules materiālās iezīmes par 

aģentiem pieejamajiem resursiem. Daži no resursiem nav tieši materiāli – noteikumi arī 

aģentus un institūcijas ietver kā resursus. Taču neatkarīgi no tā, vai aģenti paši spēj definēt 

iemeslus sev pieejamo resursu lietošanai, vai novērotāji spēj ieraudzīt šos iemeslus, 

atpazīstamie rezultātu modeļi ietver aģentu intereses. Aģentiem nav jāzina savas intereses, lai 

tās īstenotu. „Tikko, kā tie vairāk iemācās no citiem aģentiem (kā novērotājiem) par savām 

interesēm, tie var rīkoties citādi.”21 Cilvēkam nav jāuztver sevi kā aģentu, lai tas būtu aģents. 

Būšana par aģentu neprasa tādu pašapzināšanās līmeni, kāds nepieciešams identitātei. „Aģenti 

parasti ir pietiekami informēti par savu atsevišķo vai kolektīvo identitāti, lai tiem būtu 

intereses šīs identitātes veicināšanā.”22 

Kā aģenti cilvēki var padarīt citus cilvēkus par aģentiem, sniedzot tiem iespēju 

darboties savā vārdā konkrētu mērķu sasniegšanai. Abas puses to var darīt gan individuāli, 

gan kolektīvi, taču aģenti, kas rīkojas kolektīvi attiecīgajā gadījumā kļūst par vienu aģentu. 

Lietojot resursus, tie iegūst materiālu eksistenci un kļūst par identifikācijas objektiem. 

„Aģentūra vienmēr ir ierobežota, aģenti nekad nav brīvi rīkoties pasaulē tā, kā tiem 

ienāk prātā. Daudziem ierobežojumiem ir materiāla daba”23, piemēram: mums nepieciešams 

gaiss, lai elpotu, un neviens noteikums nevar to atcelt, kaut arī ir noteikumi, kas ļauj to mainīt, 

piemēram, gaisa masku izmantošana. Noteikumi, kas dod iespēju kādam aģentam rīkoties, 

rada ierobežojumus citiem, tādējādi noteikumi pēc būtības ierobežo aģenta rīcības brīvību. No 
                                                
20 Onuf, N. Constructivism: A User’s…, p.62. 
21 Turpat, p.64. 
22 Turpat, p.64. 
23 Turpat, p.64.  
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tā izriet, ka neviens indivīds, kas darbojas kā aģents nebauda pilnīgu autonomiju, tāpat arī 

aģenti, kas darbojas kopā nekad nav pilnīgi neatkarīgi. Kā jau minēts, tos vienmēr ierobežo 

noteikumi, kas citiem aģentiem dod iespējas rīkoties, savukārt aģentus, kas darbojas kopā, vēl 

papildus ierobežo tie noteikumi, kas ļauj tiem darboties kolektīvi. Bez tam noteikumi, kas ļauj 

citiem aģentiem – individuāliem vai kolektīviem, rīkoties konkrētā aģenta vārdā, to ierobežo 

vēl vairāk. 

„Kad ļoti liels cilvēku skaits darbojas kopā kā aģents, kad tiem ir aģenti, kas darbojas 

to labā, kad tiem ir kāds nozīmīgs identitātes daudzums (tai skaitā, vieta, kas tiek identificēta 

kā viņu), un kad tie ir brīvi rīkoties ļoti plašās robežās, šie cilvēki veido valsti.”24 Aģenti 

ilgstoši runājuši par valstīm tā it kā tās būtu neatkarīgas viena no otras un jebkura cita sociāla 

veidojuma. Līdz ar to suverenitāte ir tikusi definēta kā absolūta neatkarība, un valstis 

aprakstītas kā suverēnas – tomēr jāpatur prātā, ka pilnīga neatkarība ir tikai fikcija, bet 

suverenitāte iespējama dažādās pakāpēs. 

Brīvība, kas aģentiem ir, ir atkarīga no to spējas atpazīt materiālos un sociālos 

ierobežojumus, kam tie pakļauti. Tiem būtu jābūt spējīgiem izvērtēt sekas, ko nesīs 

ierobežojumu pārkāpšana. Lai būtu par aģentu, nepieciešama garīgā bagāža, ko indivīds 

parasti iegūst savas sabiedriskās dzīves laikā. Aģenti īsteno savu brīvību izvēloties rīkoties 

vienā vai otrā veidā, taču arī neizvēlēšanās ir izvēle, kas tiek izdarīta, lai tuvotos aģenta 

mērķim. Aģenti izdara izvēles, balstoties uz spējām, kas tiem ir, un uz resursiem, kas tiem 

pieejami, iemeslu, kurus tie vairāk vai mazāk spēj formulēt, dēļ. Īsumā – tie izdara izvēles, lai 

veicinātu savas intereses. Savukārt noteikumi aģentiem sniedz vienkāršākos izvēļu veidus – 

tiem pakļauties vai nē. „Noteikumi dod aģentiem iespēju izdarīt racionālu izvēli – izvēli, ko 

nosaka atsauce uz mērķi – ar vismaz kādu garantiju, ka tie izdara vislabāko iespējamo 

izvēli.”25 

Tiek izdalīti trīs veidu noteikumi. Pirmkārt, tie ir instrukciju (assertive) noteikumi, kas 

ietver ļoti vispārīgu informāciju un informē aģentus par pasauli; tādējādi to varētu saukt arī 

par principu – piemēram, suverenitātes princips. Šajā gadījumā aģenti vienmēr zina, kas tiem 

jādara, jo noteikums tiem pasaka kaut ko būtisku par to attiecībām ar pasauli. Otrais 

noteikumu veids ir norādošie (directive) noteikumi, kas pasaka aģentiem, kas tiem jādara, 

neatstājot par to šaubas. Norādošie noteikumi parasti sniedz informāciju par to neievērošanas 

sekām, savukārt šāda informācija palīdz racionālam aģentam izdarīt pareizo izvēli – sekot tam 

vai nesekot. Trešā grupa ir saistību (commitment) noteikumi, kas parasti vairāk izpaužas savā 
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rezultātā – tiesībās vai pienākumos, kas piemīt aģentam attiecībā pret pārējiem aģentiem. Līdz 

ar to katra aģenta tiesības ietver arī citu aģentu pienākumus (piemēram, privātīpašuma 

tiesības). „Acīmredzami, vara un varas ierobežojumi padara cilvēkus par aģentiem. 

Vispārinot, tiesības un pienākumi padara cilvēkus par aģentiem, nosakot iespējas rīkoties 

attiecībā pret pasauli. Instrukcijas un norādošie noteikumi arī padara cilvēku par aģentu šī 

paša iemesla dēļ.”26 Noteikumi atšķiras arī pēc savas formāluma pakāpes – tie ir formāli, ja 

aģenti tos uztver kā fiksētas un nenovēršamas pasaules iezīmes. Tie atšķiras arī pēc savas 

saistības ar citiem noteikumiem – noteikums, kas atbalsta citu noteikumu, pēdējo stiprina, 

palielinot iespēju, ka aģenti tam pakļausies. Savukārt, jo biežāk aģenti sekos noteikumam, jo 

spēcīgāks tas būs. 

Noteikumus un ar tiem saistītās darbības tikpat kā nav iespējams praktiski nošķirt, jo 

katru reizi, kad aģents atbild uz noteikumu vai nu izdarot izvēli, vai novērojot citu aģentu 

izdarītās izvēles, tam ir ietekme uz šiem noteikumiem un uz to novietojumu noteikumu 

kopumos (ģimenēs). Pašlaik starptautisko attiecību pētnieki šīs noteikumu un ar to saistīto 

darbību ģimenes dēvē par režīmiem (agrāk institūcijas). Starptautiskie režīmi sastāv no 

principiem, noteikumiem, normām un procedūrām – visām noteikumu kategorijām. Principi 

un procedūras ir divi viena spektra galapunkti, kas nosaka to cik vispārīgi tie ir savā saturā. 

Noteikumi un normas nošķirami pēc tā, cik formāli tie ir.  

Starptautiskie režīmi atšķiras pēc to izmēriem – tiem ir noteikumi, kas darbojas 

dažādos veidos un dažādās proporcijās. Bez tam režīmi atšķiras pēc tā, kuri noteikumi pamato 

kurus. Institūcijas atšķiras tieši tādā pašā veidā – tās ir veidotas no noteikumiem, kas atšķiras 

ne tikai pēc sava vispārīguma un formāluma, bet arī pēc skaita un sakārtojuma. Dažas 

vienkāršākās institūcijas sastāv no maza skaita noteikumu, kuru saturs tos padara par ģimeni, 

pat tad, ja tie maz pamato viens otru. Šādas institūcijas piemērs ir varas līdzsvars. Arī līgumi 

starp dažādām pusēm uzskatāmi par vienkāršām institūcijām. Kad kādā gadījumā dominējoši 

ir instrukciju noteikumi, aģenti ir izvietoti noteikumu un saistīto darbību tīklos. Ja redzamākie 

ir norādošie noteikumi, tad aģenti ir izvietoti hierarhiskā ķēdē jeb organizācijā – šādas 

institūcijas piemērs ir ietekmes sfēras. Savukārt, kad dominējošie ir saistību noteikumi, aģenti 

veido kompāniju vai asociāciju ar citiem aģentiem. Starptautisko attiecību kontekstā 

suverenitāte un atbalstošie atzīšanas noteikumi padara valstis par formāli vienlīdzīgām, un 

tām ir vienādas lomas. 
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Institūcijas ir sociāli veidojumi, kas vienmēr atspoguļo aģentu intereses, tām ir mērķi. 

Salikta institūcija ietvers vispārīgos instrukciju noteikumus jeb principus, kas aģentiem 

pasaka, kādi ir institūcijas mērķi. Norādošie noteikumi var atkārtot to, ko saka principi un tos 

pamatot, sakot, ka pārstāvjiem jādara noteikumos noteiktais. Gadījumos, kad nepastāv skaidri 

redzami iepriekšminētie noteikumi, saistību noteikumi izveido aģentu lomas, kam ir neplānota 

ietekme uz institūcijas principu atbalstīšanu. Kas attiecas uz starptautiskajām attiecībām – 

pateicoties suverenitātes principam, ir maz formālu norādošo noteikumu, toties pastāv liels 

skaits saistību noteikumu, kuru pamatā ir vēl lielāks skaits instrukciju noteikumu. 

Konteksts, kurā kāda institūcija darbojas kā aģents pats ir institūcija. Sabiedrība ir 

salikta institūcija, kurai ir daudz saistītu un pakārtotu institūciju. „Valstis ir sabiedrības, kam 

ir īpaši skaidras robežas, kā arī augsti attīstītas institūcijas attiecību ar citām valstīm vešanai. 

[...] Starptautiskajā sabiedrībā valstis darbojas kā galvenie aģenti vienkārši īstenojot attiecības 

viena ar otru. Starptautiskā sabiedrība ietver daudzas citas, vairāk vai mazāk noslēgtas 

institūcijas.”27 

„Konstruktīvisms uzsver, ka starptautiskā sistēma sastāv no sociālajām attiecībām, kā 

arī materiālajām spējām. Patiešām, sociālās attiecības piešķir nozīmi materiālajām spējām.”28 

Intersubjektīvās sistēmas struktūras sastāv no kopīgas izpratnes, cerībām un sociālajām 

zināšanām, ko ietver starptautiskās institūcijas – ar institūcijām konstruktīvisms saprot daudz 

vairāk kā reālas organizācijas. Institūcijas drīzāk ir stabils identitāšu un interešu struktūru 

kopums, kas nepastāv atšķirti no aktieru idejām par to, kā darbojas pasaule. Tādējādi 

institūcijas un valstis ir savstarpēji ietveroši lielumi. 

„Institūcijas ietver veidojošās un regulējošās normas un pārvalda starptautisko 

mijiedarbību; tādējādi tās veido, ierobežo, kā arī piešķir nozīmi valsts darbībai un daļēji 

definē to, kas ir valsts. Tajā pašā laikā institūcijas turpina pastāvēt tāpēc, ka valstis savas 

darbības rezultātā tās veido un pārveido.”29 Valstis piešķir nozīmi sociālajām situācijām, 

pamatojoties uz institucionāli definētām lomām. Konstruktīvisms paredz, ka valstu identitātes 

un intereses, kā arī valstu savstarpējās attiecības sistēmas līmenī var tikt mainītas caur 

mijiedarbību, ko regulē institūcijas. Pagātnes mijiedarbība starp valstīm nosaka tagadnes 

kontekstu un var veidot visnotaļ noturīgas identitātes un intereses. 

Konstruktīvisms paredz, ka valstisko aktieru darbības starptautiskā līmenī raksturojamas 

ar ievērojamu līdzības līmeni. Šī teorija attiecina valstu uzvedību uz starptautisko normu 
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 17 

ietekmi. Tiek uzsvērta to normu nozīmība, kas kopīgas starptautiskajai sabiedrībai vai tās 

apakšsistēmām un kas ietvertas reģionālās vai uz speciālām funkcijām balstītās organizācijās. 

Šīs normas starptautiskā līmenī savukārt ietvertas starptautiskajos noteikumos, starptautisko 

organizāciju rezolūcijās un starptautisko konferenču noslēgumu aktos. 

Jo vairāk aktieriem norma būs raksturīga un jo precīzāk tā atšķirs piemērotu uzvedību 

no nepiemērotas, jo tās ietekme būs lielāka. Taču svarīgi ir arī tas, kā šīs normas var ietekmēt 

valstu uzvedību. Tā kā konstruktīvisms uzskata, ka normas nevis izriet no aktieru interesēm, 

bet gan veido tās, tad normu ietekme ir lielāka kā tikai konkrētas rīcības izmaksu 

palielināšana vai samazināšana. Normām uz aktieru uzvedību ir ne tikai regulējoša, bet arī 

veidojoša ietekme – „normas leģitimē mērķus un tādējādi definē aktieru intereses.”30 Kā 

motīvi normas nosaka mērķus, uz kuriem valstīm būtu jātiecas, no kā izriet, ka valstis definē 

savas intereses saskaņā ar mērķiem, kas tikuši noteikti par leģitīmiem.  

No konstruktīvisma viedokļa normas spēks (un tādējādi arī tās ietekmes spēks uz 

ārpolitisko rīcību) balstās uz divām tās iezīmēm – uz tās vispārīgumu jeb uz tā, cik daudziem 

sociālās sistēmas aktieriem ir kopīga izpratne par uz vērtībām balstītu uzvedību, kā arī uz tās 

specifiskumu jeb to, cik precīzi norma atšķir piemērotu un nepiemērotu rīcību. Augsta līmeņa 

vispārīgums vērojams tad, ja visiem sociālās sistēmas aktieriem, piemēram, visām 

starptautiskas organizācijas dalībvalstīm, ir vienota izpratne par piemērotu uzvedību. Ja šī 

izpratne kopīga tikai lielākajai daļai aktieru, tad tiek nodrošināts vidējs vispārīguma līmenis, 

savukārt zems vispārīguma līmenis vērojams, ja vienota ir tikai minoritāte. Šajā gadījumā 

konstruktīvisma teorija nespēj paredzēt valstu ārpolitisko rīcību, jo tā uzskata, ka normas 

ietekme uz valsti var tikt apskatīta tikai tad, ja šai normai ir vismaz vidējs vispārīguma 

līmenis.  

Galvenais pamats konstruktīvistu apgalvojumam, ka starptautiskās normas nosaka 

uzvedību, ir transnacionālās socializācijas process starptautiskajā sabiedrībā. Valstis ir šīs 

sabiedrības sastāvdaļas, turpretim starptautiskās organizācijas ir nozīmīgas kā socializējošas 

aģentūras, kas pārstāv valstu savienības. “Kā šādu aģentūru dalībnieces valstis apņemas 

virzīties uz attiecīgās organizācijas uzstādīto mērķu sasniegšanu, kā arī darboties saskaņā ar 

tās normām.”31 Valstis apzinās izpratni par piemērotu uzvedību, kas kā standarts definēta 

attiecīgajā organizācijā. Tādējādi starptautiskās organizācijas darbojas kā normu veidotāji, 

attīstot jau esošās un veicinot jaunu normu veidošanos, kā arī pieprasot un nodrošinot 

atbilstību pastāvošajām normām. 
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Šādu normu eksistences sekas ir fakts, ka no visiem tiem, kam norma adresēta, tiek 

sagaidīta tai atbilstoša darbība. Gaidu pēc konkrētās uzvedības stiprums ir atkarīgs no normas 

vispārīguma un specifikas visā to valstu grupā, kurai norma paredzēta. Ja, piemēram, norma 

darbojas vienīgi starptautiskās sabiedrības apakšsistēmā, valstij jābūt tās loceklei, lai tā būtu 

gaidāmās uzvedības adresāts. Tomēr pastāv arī noteiktās uzvedības gaidas, kas atkarīgas no 

citām valstu iezīmēm, nevis no dalības sociālajā sistēmā. 

“Tas, ka starptautiskā sabiedrība sastāv no valstīm, vismaz daļēji saglabā tās 

heterogenitāti, jo valstis savu leģitimitāti iegūst, ievērojot ne tikai starptautiskās sabiedrības 

universālās normas, bet arī sociālas, kultūrā un tradīcijās balstītas normas, kas garantē 

konkrētas valsts neatkarību.”32 Dažādas sabiedrības un valstu „grupas var gan konfliktēt, gan 

sadarboties dažādu iemeslu, kuri saistīti ar starptautiskās politiskās un ekonomiskās vides 

ierobežojumiem un priekšrocībām vai psiholoģiskiem un kulturāliem impulsiem, dēļ.”33 

Norma vienmēr ir viena uz vērtībām balstīta sagaidāmās uzvedības izpratne. Turpretim 

sociālās institūcijas ir noteikta aktieru skaita pastāvīgs un konsolidēts uzvedības modelis 

specifiskās un periodiskās situācijās. Uzvedība tiek balstīta uz konkrēta noteikumu kopuma, 

kas nosaka attiecības starp aktieriem atkārtojošās situācijās. Kā visas sociālās sistēmas, arī 

starptautiskā sabiedrība ir izveidojusi sociālās institūcijas – starptautiskās institūcijas, kas 

jāsaprot kā tās sociālās institūcijas, kuras pastāv starptautiskajā sabiedrībā kā kopumā vai arī 

kādā no tās apakšsistēmām un ietver to dalībnieku lomas un nosaka uzvedības modeļus.  

Starptautiskās sabiedrības politiskā kārtība tiek saprasta kā starptautisko institūciju tīkls. 

Savukārt normas, ko ietver institūcija, nosaka pamatus leģitīmai valsts darbībai. Virs šīs 

starptautiskās sabiedrības konstitucionālās struktūras, konstruktīvisms novieto tādas 

specifiskas starptautiskās institūcijas kā starptautiskās organizācijas un režīmus. 

Starptautiskās organizācijas kā formālas valstu savienības, kas balstītas uz specifiskiem 

jautājumiem, mērķiem un uzdevumiem, darbojas arī kā mērķtiecīgi, kolektīvi un no valstīm 

sastāvoši aktieri. Starptautisko organizāciju funkcija ir formulēt kolektīvos mērķus un noteikt 

piemērotu veidu, kā tos sasniegt. Tās spēlē centrālo lomu starptautisko normu veidošanā un 

izplatīšanā. Savukārt starptautiskie režīmi ir principu, normu, noteikumu un likumdošanas 

procedūru kopums, kas definē darbību noteiktās politikas sfērās jēgu un rezultātus. Jāatzīmē, 

ka organizācijās ietvertā, uz vērtībām balstītā izpratne par piemērotu uzvedību attiecas tikai uz 

to dalībvalstīm, nevis uz visu starptautisko sabiedrību kopumā. Tomēr šādi integrācijas 
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projekti cenšas izveidot kopēju kultūru un izpratni par starptautisko politiku, un mūsdienās šo 

projektu ietekme kļūst aizvien nozīmīgāka. 

Lielāko daļu laika aģenti tiecas sekot noteikumiem. Aģenta rīcības modelim ir 

vispārīgas, aģenta plānotas vai neplānotas sekas – tam ir ietekme uz materiālo un sociālo 

ieguvumu sadali starp aģentiem. Ļoti būtiska šādu ieguvumu kategorija ir kontrole pār 

resursiem un kontrole pār citiem aģentiem un to darbībām. Daļa aģentu iegūst vairāk kā citi, 

savukārt dažas institūcijas darbojas vienu aģentu labā uz citu aģentu rēķina. Kā racionālas 

būtnes tie aģenti, kas visvairāk iegūst no noteikumiem, ir vairāk tendēti uz to ievērošanu. 

Aģenti, kas iegūst mazāk vēl aizvien tiecas tos ievērot, jo tādējādi gūst vairāk, kā 

nepakļaujoties tiem. Tomēr aģenti var arī pārkāpt noteikumu, kad ir izsvēruši sekas, kādas uz 

tiem atstās konkrētā izvēle; parasti šāda noteikuma pārkāpšana nes zaudējumus citam 

aģentam. „Vispārīgās sekas tam, ka aģenti reaģē uz noteikumiem ar sev pieejamajiem 

resursiem, ir tas, ka daži aģenti iegūst lielāku varu pār šo noteikumu saturu un nozīmīgumu kā 

citi. [...] Gadījumos kad pārsvarā ir instrukciju noteikumi un statuss ir sabiedrības definējošā 

iezīme, šķietami valda idejas un uzskati. Tā tiešām notiek caur piemēru un indoktrināciju.”34 

Dalība šādā sabiedrībā sniedz tās aģentiem identitāti – ideju kopumu par sevi un vietu 

attiecīgajā sabiedrībā, šī identitāte šķietami pārvalda sabiedrību kā tādu. Jāatceras, ka aģenti 

tiecas tikt pārvaldīti laba iemesla dēļ, bet, ja šāda iemesla nav, tie var izdarīt citas izvēles.  

No konstruktīvisma perspektīvas aģenti vienmēr ir autonomi, bet to autonomija ir 

ierobežota ar citu aģentu ierobežoto autonomiju, līdz ar to piemērotāks termins šajā gadījumā 

būtu heteronomi. „Starptautiskā sabiedrība ir heteronomi [nevis autonomi] pārvaldīta, jo 

valstis īsteno savu neatkarību pakļaujoties suverenitātes principam un vairākiem saistību 

noteikumiem, kas tām garantē tiesības un pienākumus attiecībā pret citiem.”35 Vienas valsts 

neatkarība ierobežo citas neatkarību, un visu valstu aģenti pieņem neparedzētās sekas, kas 

izriet no to individuālajām izvēlēm. 

Normas kļūst par daļu no identitātes caur socializācijas procesu, tādējādi ietekmējot 

valstu intereses. Tas, ka starptautiskās normas ir būtiskas, ir konvencionālā konstruktīvisma 

centrālais uzskats. Šīs normas savukārt „ietekmē valstu intereses, esot to identitāšu pamatā”36. 

Normas nav fiksētas, tās tiek apšaubītas sociālo darbību rezultātā un tiek veidotas no jauna, 

pārveidotas un apšaubītas. 
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Liela daļa konstruktīvisma pētījumu uzsver, ka normas ir būtiskas un tām ir ietekme 

uz valstu uzvedību. Konvencionālie konstruktīvisti redz normas kā piemērotas uzvedības 

standartus, kas nosaka mijiedarbību un ietekmē intereses, un tādējādi arī valstu uzvedību. 

„Normas tiek uzskatītas par vienīgo uzvedības standartu, kam ir spēcīgas „vērtējošās 

dimensijas” [...]. Liecības par to eksistenci tiek iegūtas no attaisnojošā diskursa novirziena, ko 

nosaka to nozīme kā līdzekļiem, pēc kuriem vērtēt uzvedību.”37 Tiek uzskatīts, ka normas 

veidojas starptautiski caur darbu, ko veic normu veicinātāji, kas veido jaunas normas un 

pārliecina valstis un starptautiskās organizācijas kļūt par normu līderiem. Šiem normu 

līderiem jārīkojas ar mērķi socializēt citas valstis, lai tās kļūtu par normu līderiem. 

Starptautisko normu ietekmi tiek mēģināts skaidrot saistībā ar to ietekmi uz valstu 

interesēm. Pretēji tam, lai pieņemtu nacionālās intereses par dotām, konstruktīvisti tiecas tās 

izzināt. „Lai saprastu valstu intereses, nepieciešams novērtēt plašāku struktūru, kurā valstis ir 

iekļautas. Tie ir šie blīvie transnacionālo un starptautisko attiecību tīkli, kas socializē valstis 

vēlēties konkrētas lietas. [...] Tādējādi valstis veido savus uzskatus par pasauli un izpratni par 

savu lomu tajā.”38 Līdz ar to tiek uzskatīts, ka valsts intereses tiek veidotas caur šo sociālās 

mijiedarbības procesu un starptautisku normu un uzskatu par to, kas ir labs un kas piemērots, 

kontekstā. Laika gaitā, mainoties normatīvajam kontekstam, notiek arī attiecīgas izmaiņas 

valstu interesēs. Valstu socializācijas procesā līdz ar to izzūd dažādas politikas iespējas, jo 

savstarpējā mijiedarbība starp valstīm nosaka, to, kāda ārpolitiskā rīcība pieejama politikas 

veidotājiem. Veidi, kā normas var ietekmēt valstu izvēles ir caur to ietvertajiem ieteikumiem 

– kāda ir atbilstoša rīcība konkrētās identitātes pārstāvim, paplašinot vai sašaurinot pieejamās 

izvēles. „Vents uzskata, ka tas ir tāpēc, ka tās ir šīs identitātes, kas veido pašu „interešu 

pamatu” [...], tāpat, kā tas, ko mēs vēlamies tiek uztverts caur to, „kas” mēs esam. Identitātes 

līdz ar to veido interešu kopumu, ko aktieri var uztvert gan kā iespējamu, gan piemērotu, jo 

„identitātes ietver intereses un darbības” [...].”39 Līdz ar to intereses var noteikt tikai 

atsaucoties uz idejām un normām, kas ir prizma, caur kuru valstis interpretē savas intereses un 

veido identitātes.  

Tādējādi starptautiskās normas ietekmē valstu intereses, jo ietver to identitāti kā, 

piemēram, starptautiskās sabiedrības loceklim. Starptautiskās normas ietver arī veidu, kā 

valstis apgūst šo identitāti, ietverot to vietējā valsts identitātē, tādējādi radot uz normām 

balstītas izmaiņas uzvedībā. Normas pakāpeniski kļūst par ierastu valsts uzvedību un tādējādi 
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tām ir tendence kļūt par daļu no valsts struktūrām un tās vietējās identitātes. „Līdz ar to 

normas tiek uzskatītas par ietekmīgu apstākli identitātes satura veidošanā gan starptautiskā, 

gan vietējā līmenī, kas tādējādi kalpo valstu interešu un izvēļu noteikšanai.”40 

Valsts vai cita starptautiska subjekta identitāte veidojas mijiedarbojoties dažādiem 

mainīgajiem - noteikumiem, aģentiem, normām un institūcijām. Visi šie mainīgie ir 

savstarpēji ietekmējoši un papildinoši, kā arī savstarpēji saistīti. Savukārt šī darba perspektīvā 

identitāti var uztvert, kā to lielumu, kas veidojas visu iepriekšminēto mainīgo ietekmē. Tomēr, 

jāatceras, ka identitāte nav šo mainīgo mijiedarbības rezultāts – tā ir tāds pats mainīgais, kas 

savukārt ietekmē normas, intereses u.c. 

 

1.2. Identitātes koncepts starptautiskā konstruktīvisma skatījumā 

Identitāte ir viens no centrālajiem konstruktīvisma konceptiem, kam ir liela nozīme 

gan aktiera (šī darba ietvaros ar aktieri tiek saprasts valstisks veidojums) interešu veidošanā, 

gan šī aktiera attiecībās ar citām valstīm. Konstruktīvismam raksturīgi centieni izzināt 

iemeslus, kāpēc kāda aktiera intereses vai rīcība ir tāda, kā tā ir, ne tikai skaidrot šīs intereses. 

Līdz ar to identitāte ir būtisks koncepts šo interešu skaidrošanai. Konstruktīvisms paredz, ka 

„Identitāte „ir uztvere par sevi attiecībā pret citiem”. Šī uztvere ietver valodas, tradīciju, 

vēstures, kultūras, teritoriālos un etniskos aspektus. Valstīm ir dažādas identitātes, jo tās 

atšķiras vienā vai vairākos no šiem aspektiem.”41 Uztvere par citām valstīm mazsvarīgākos 

līmeņos ir nepārtraukti svārstīga. Valstis var būt politiski atzītas vai nē; līgumi var tikt 

ievēroti vai nē; diplomātiskās saites var tikt nodrošinātas vai nē. Identifikācijas līmenī uztvere 

par citām valstīm, kā arī etnosiem un kultūrām tajās ir mazāk mainīga. Tas skaidrojams ar 

faktu, ka uztveres izmaiņas ir tik nozīmīgs faktors skatoties uz jebkuras valsts vai valstu 

grupas sociālpolitisko orientāciju. Iemesli lielajai uztveres nozīmei starptautiskajā 

identifikācijā ir mainīgi. „„Garīgajai distancei”, ko radījusi vēsturē balstīta nepatika, ir 

tendence turpināties sociālajā atmiņā. Citi iemesli var būt politiķu, valdošo politisko partiju, 

vadošo interešu vai intelektuālo grupu nosodoša manipulēšana ar izglītību, vēsturisko 

dokumentāciju un medijiem alternatīvu vai normatīvu interešu labā.”42 

Jebkuras sociālās sistēmas struktūra ietver trīs elementus: materiālos apstākļus, 

intereses un idejas. Kaut arī šie elementi ir savstarpēji saistīti, tie tomēr ir zināmā mērā 

                                                
40 Anstee J., Constructivism, Norms and Identity…, p.6. 
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atšķirīgi. Materiālos apstākļus daļēji ietver intereses, taču tas nav viens un tas pats. Līdzīgi, 

intereses daļēji ietver idejas, taču arī tās nav viens un tas pats. Būtiski ir tas, ka šie elementi 

vienmēr pastāv savstarpējā saistībā. Bez idejām nav interešu, bez interesēm nav nozīmīgu 

materiālo apstākļu, bez materiālajiem apstākļiem nepastāv realitāte.  

Cilvēki rīkojas attiecībā pret objektiem, arī viens pret otru, saskaņā ar to nozīmi, kāda 

šiem objektiem ir viņu acīs. Cilvēkiem ir daudzas idejas un tikai tās, kas tiek uzskatītas par 

patiesām, veido šo nozīmību. No ļoti plašas ideju kategorijas iespējams sašaurināt fokusu uz 

tām idejām, kas uzskatāmas par zināšanām – ar to saprotot jebkuru uzskatu, ko aktieris 

pieņem par patiesu. „Amerikāņu un Padomju uzskats 1950.gados par savstarpējo naidīgumu 

šajā nozīmē bija zināšanas.”43 Zināšanas var būt gan privātas, gan kopīgas. Privātās zināšanas 

ir tās, kas raksturīgas aktierim, bet ne pārējiem. Valstu gadījumā šīs zināšanas bieži vien izriet 

no iekšpolitiskiem vai ideoloģiskiem apsvērumiem. Tas var būt galvenais noteicējs tam, kā 

valstis veido starptautiskās situācijas un definē savas nacionālās intereses. Tādējādi šīs 

zināšanas ļauj skaidrot atsevišķu valstu ārpolitisko uzvedību, tomēr, kad valstis uzsāk 

savstarpēji mijiedarboties, privātie uzskati tiek izplatīti, radot attiecīgas sekas. Tādējādi arī 

veidojas uzskati par „Pašu” (Pats – aplūkojamais aktieris) un „Citiem” (Cits - pārējie aktieri, 

pret kuriem „Pats” norobežo savu identitāti). 

Valstis ir mērķtiecīgi aktieri, kam piemērojami tādi sociālās teorijas koncepti kā 

identitāte, intereses un tīšums jeb nolūks (intentionality). Pastāv divi cēloniski veidi, caur 

kuriem var attīstīties identitāte dabiskā un kulturālā atlase, no kurām pirmā ir materiālistiskā 

pieeja, bet otrā ideālistu, ko pārstāv konstruktīvisma teorija. Tās pamatā ir egoistisku, 

sāncensīgu ideju par Pašu un Citiem attīstība. „Kulturālā atlase ir evolucionārs mehānisms, 

kas ietver „uzvedību noteicošo faktoru pārnešanu no indivīda uz indivīdu un tādējādi no 

paaudzes uz paaudzi caur sociālo mācīšanos [social learning], imitāciju vai citu līdzīgu 

procesu.”44 A.Vents savā tuvāk skata divus kulturālās atlases mehānismus - imitāciju un 

sociālo mācīšanos. Šie mehānismi var tikt izmantoti, lai skaidrotu pašas identitātes un 

intereses.  

„Identitātes un intereses tiek iegūtas caur imitāciju tad, ja aktieri pārņem 

pašapzināšanos no tiem, ko tie uztver par „veiksmīgiem”, tādējādi imitācija padara iedzīvotāju 

kopumu homogēnāku.”45 Kaut arī praktiski to grūti nošķirt, šķietami pastāv divu veidu 
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veiksmes – materiālā veiksme ir varas un labklājības iegūšana, savukārt statusa veiksme ir 

prestiža funkcija. Vents atzīmē, ka, ja dabiskā atlase (tā notiek, ja organismi, kas ir relatīvi 

vāji cīņā par ierobežotiem resursiem, nespēj reproducēties, tie tiek aizstāti ar labāk 

piemērotiem) var izmainīt sabiedrības iezīmes tikai vairāku paaudžu laikā, imitācija to var 

izdarīt tikko kā kļūst redzams konkrētās idejas veiksmīgums, katrā ziņā vienas paaudzes laikā. 

Sociālā mācīšanās ir otrs kulturālās atlases mehānisms. Tāpat kā imitācijas gadījumā 

tās ietekme var būt mainīga. Dažos gadījumos mācīšanās nav dziļāka par vienkāršu 

mācīšanos, kas parāda, kāda rīcība būtu jāpārņem, piemēram, efektīvākai interešu īstenošanai, 

tomēr konstruktīvisti uzsver, ka mācīšanās var atstāt konstruējošu ietekmi uz identitātēm un 

interesēm. „Galvenā ideja ir, ka identitātes un tām atbilstošās intereses tiek apgūtas un tad 

pastiprinātas kā atbilde uz to, kā pret aktieriem attiecas nozīmīgi Citi. Šis ir tā saucamais 

„atspoguļotā novērtējuma” vai „atspoguļošanas” princips, jo tā pamatā ir hipotēze, ka aktieri 

redz sevi kā atspoguļojumu tam, kā tie domā, ka Citi tos redz vai „novērtē”.”46 Ja Citi Pašu 

uztver kā ienaidnieku, tad, balstoties uz atspoguļotā novērtējuma principa, tas ar laiku ietvers 

šo uzskatu pats savā identitātē attiecībā pret Citu. Tomēr ne visi Citi ir vienlīdz nozīmīgi, 

tāpēc varas un atkarības attiecībām arī ir liela nozīme.  

Tam kā aktieri attiecas viens pret otru ir būtiska nozīme identitātes veidošanās, tāpat 

arī kultūras veidošanās un pārveidošanās nozīmē identitātes veidošanos un pārveidošanos. 

Identitātēm piemīt pārveidošanās prasības jeb pamatvajadzības, kas aktieriem jāapmierina, ja 

tie vēlas izdzīvot. Valsts gadījumā starp šīm vajadzībām ir fiziskā drošība, autonomija, 

ekonomiskā labklājība un kolektīvā pašcieņa. Neviena no šīm vajadzībām nav dabiski 

egoistiska, taču aktieri atturēsies no tādu identitāšu apgūšanas, kas ar tām konfliktē, tādējādi 

nosakot materiālos ierobežojumus identitātes veidošanas procesiem. Šīs pamatvajadzības ir 

vienas un tās pašas visiem vienas sugas pārstāvjiem, tāpēc nenosaka nekādas identitāšu un 

interešu variācijas. Ja vēlas skaidrot, kāpēc daļa mācīšanās procesu rada egoistiskas 

identitātes, savukārt cita mācīšanās – kolektīvas identitātes, nepieciešams skatīties dziļāk par 

aktieru pamatvajadzībām, uz tiem raksturīgo kulturālo bagāžu.  

Konstruktīvisma pieeja uzskata identitātes un intereses kā mijiedarbības procesā 

radītas, līdz ar to mainīgas. Kad aktieri pārdefinē, kas tie ir un ko tie vēlas, rodas strukturālas 

izmaiņas. Stratēģijas nav savstarpēji izslēdzošas, bet tās ir dažādas, ar dažādām idejām par to, 

kādas izmaiņas notiek un kas tās izraisa. No konstruktīvisma perspektīvas pilnībā apgūtas 

kultūras iezīme ir tas, ka aktieri ar to identificējas un ir padarījuši to par daļu no „Pašu” 
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izpratnes. Šāda identifikācija, šāda būšana vienā „mēs” grupā ir sociālā jeb kolektīvā 

identitāte, kas rada aktieru intereses savas kultūras saglabāšanā. „Kolektīvās intereses nozīmē 

to, ka aktieri uztver grupas labklājību kā pašmērķi, kas savukārt palīdzēs tiem pārvarēt 

kolektīvās rīcības problēmas, ko apdraud egoisti. Kad to kultūra ir apdraudēta, labi socializēti 

aktieri tieksies to instinktīvi aizsargāt.”47 Būtiski atzīmēt, ka apgūtās kultūras struktūra tiek 

asociēta ar kolektīvo identitāti, tāpēc izmaiņas šajā struktūrā radīs izmaiņas kolektīvajā 

identitātē, ietverot vecās identitātes sabrukšanu un jaunas identitātes veidošanos. Neatkarīgi 

no tā, vai tiek skatīts cilvēku vai valstu piemērs, kolektīvās identitātes veidošanās 

priekšnoteikumi ir vienādi – „Pats” un „Citi” robežas definēšana. 

„Identitātes attīstība ir reālā un iespējamā Paša dialektika, un nav garantijas, ka 

pagātnes ietekme tiks pārvarēta. [...] Identitātes vienmēr ir procesā, vienmēr apšaubītas, 

vienmēr darbības īstenošana.”48 Interakcionistu pieeja paredz to, ka identitātes ir apgūti centri 

atspoguļotu novērtējumu mehānismā. Aktieris iemācās sevi redzēt tādu, kādu to redz nozīmīgi 

Citi. Būtiskākais mainīgais šajā gadījumā ir, kā Cits attiecas pret Pašu, izsvērt varas un 

atkarības attiecības. Spēcīgai valstij būs nozīmīgāka ietekme uz vājas valsts identitāti kā 

pretējā gadījumā.  

Funkcionālos terminos identitāte definējama kā: „Sabiedrības paš-veidošanās 

priekšnoteikums un rezultāts, kā iekļaujošs un izslēdzošs spēks un, visbeidzot, kā individuālās 

un kolektīvās motivācijas avots. [...] Identitāte ir kopienu veidojošs spēks un programma, kas 

piedāvā vērtības, mērķus un ideālus konkrētai grupai. Tā ir kolektīvas paš-atspoguļošanas 

rezultāts, kopienas, kuras pamatā tā ir, kopējas apziņas izpausme.”49 Tādējādi identitāte ir 

līdzeklis kā konstruēt un pārkonstruēt kopienu. Tai raksturīga ietveroša un izslēdzoša funkcija 

– tā ir attiecināms termins, kas parāda mums, kas mēs esam attiecībā pret citiem. Identitāte 

veido valstisku veidojumu, veicinot solidaritāti starp tās locekļiem, veicinot politisko procesu, 

kā arī sniedzot konkrētajai kopienai kopīgu attīstības virzienu. 

Pieaugošā komunikāciju un ekonomiskā globalizācija mazina sabiedrības 

ieinteresētību nacionālos jautājumos, veicinot identifikāciju ar jautājumiem ārpus 

nacionālajām robežām. „Kosmopolītiskās jeb kolektīvās identitātes veidošanās Eiropas 

Kopienas [līdz ar 1993.gada Māstrihtas līgumu – ES] ietvaros veicinās šo vispārējo virzību uz 

post-nacionālu identitāti. Šāds uzskats uzsvērs pieaugošo universālo vērtību - cilvēktiesību, 
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pilsonisko brīvību aizsardzības, sociālo tiesību, kā arī individuālo pašnoteikšanās tiesību, 

nozīmi.”50 „Laikā, kad teritoriālās robežas starp lielajām civilizācijām izzūd, garīgās robežas 

tiek par jaunu ieviestas, lai dotu otru dzīvību zudušo civilizāciju rēgam: multikulturālisms, 

minoritāšu grupas, civilizāciju sadursme vai dialogs [...] un tā joprojām. Tiek uzskatīts, ka 

etniskums un reliģija veido jaunās robežas starp grupām, kuru identitāte balstās uz 

performatīvās definīcijas: mēs esam tas, kas mēs sakāmies būt vai ko citi saka, kas mēs 

esam.”51 Šīs jaunās etniskās un reliģiskās robežas neatbilst nevienai ģeogrāfiskai teritorijai – 

tās darbojas prātā, attieksmē un diskursā. Tās ir vairāk iedomātas un izteiktas, nevis 

teritoriālas. 

Lai rastos divu atsevišķu grupu (etnisku, reliģisku u.tml.) konflikts, nepieciešams, lai 

oponentiem būtu kolektīvās identitātes izjūta par sevi un savu pretinieku – katrai pusei 

jāuzskata, ka cīņa ir starp „mums” un „viņiem”. „Sevis izjūtas attīstīšana ir daļa jebkura 

indivīda kļūšanas par nobriedušu personu. Katras personas sevis apziņa ir unikāla 

kombinācija no daudzām identifikācijām, tik plašām identifikācijām kā sieviete vai vīrietis, 

katolis vai musulmanis, vai tik šaurām kā piederība konkrētai ģimenei.”52 Kaut arī var šķist, 

ka pašidentifikācija sakrīt ar konkrētu indivīdu, identitātes būtībā ir daudz plašākas. Tās ir arī 

kolektīvas – valsts, arī etniskas kopienas mērogā, savukārt konkrētai identitātei piederīgie 

jūtas ievainoti, ja tiek aizskarts kāds cits šai identitātei piederīgais. „Dažkārt cilvēki pat vēlas 

ziedot savas individuālās dzīvības, lai nosargātu savas identitātes grupu(as). [...] Cilvēki, kam 

ir viena un tā pati kolektīvā identitāte, uzskata, ka tiem ir kopīgas intereses un kopīgs 

liktenis.”53 

Identitātes tiek konstruētas uz dažādu iezīmju un pieredžu pamata. Daudzas no šīm 

iezīmēm ir dažādi interpretējamas. Viens no piemēriem ir rase – daudzās sabiedrībās ādas 

krāsa ir nozīmīgs identitātes aspekts, savukārt citās tai nav tikpat kā nekādas nozīmes. Tāpat 

arī daļa analītiķu uztver piederību etnosam kā pirmatnēju fenomenu, relatīvi senu un 

nemainīgu. Turpretim citi analītiķi uzsver, ka piederība etnosam ir sociāli konstruēta, 

cilvēkiem izvēloties vēsturi, kopēju izcelšanos un veidojot un atklājot atšķirības no citiem. 

Kaut arī piederība etnosam ir pamatā sociāli konstruēta, jāatzīst, ka ir etniskās iezīmes, kuras 

ir grūti mainīt sociālo procesu rezultātā. Piemēram, dažas iezīmes rodas jau līdz ar dzimšanu – 
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53 Turpat, p.2. 

http://www.cas.sc.edu/socy/faculty/deflem/zeuro.htm
http://www.beyondintractability.org/essay/identity_issues/
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vecāku etnoss un reliģija, dzimšanas vieta, ādas krāsa u.tml. Savukārt citas iezīmes var tikt 

iegūtas vai mainītas vēlāk – runātā valoda, piekoptā reliģija, nēsātais apģērbs u.c. „Tikmēr, 

kamēr iezīmes, kas tiek izvēlētas, lai noteiktu piederību etnosam, ir noteiktas līdz ar 

dzimšanu, etniskais statuss ir piedēvēts [ascribed]; un tikmēr, kamēr tas tiek pārveidots vai 

iegūts vēlākajā dzīvē, etniskais statuss ir sasniegts [achieved].”54 Līdz ar to daudzas 

identitātes nav balstītas uz piedēvētajām iezīmēm, bet uz kopīgām vērtībām, uzskatiem, 

interesēm, kuras iespējams iegūt izdarot izvēli. Tas attiecas gan uz reliģisko piederību, gan 

politiskajām ideoloģijām, piederību konkrētai teritorijai u.tml.  

Viens no būtiskiem identitātes noteicējiem ir tieši sevis pretnostatīšana citiem, 

veidojot savu identitāti kā pretmetu kādai citai, ārējai identitātei – lielisks piemērs tam ir ASV 

un Eiropas Kopienas identitāte Aukstā kara laikā, kad to lielā mērā veidoja pretnostatījums 

Padomju Savienībai, tādējādi veidojot antikomunistisku identitāti. Principā, kolektīvā 

identitāte veidojas grupas iekšējo faktoru ietekmē, caur attiecībām ar citām grupām, kā arī 

atkarībā no grupu mijiedarbības sociālā konteksta. Iekšējie faktori var ietvert konkrētas grupas 

locekļu iezīmes – piemēram, vajadzības, pagātnes pieredzi, kultūras iezīmes, ideoloģiju, 

līderus utt. Attiecības ar citām grupām ietekmē grupas identitāti atkarībā no tā, vai šīs 

attiecības ir pozitīvas, negatīvas vai naidīgas. Turpretim sociālais konteksts ietekmē grupas 

identitāti caur tādiem apstākļiem kā attiecīgajā laika posmā dominējošais domāšanas veids, 

identitātes modeļa pārņemšana no citām grupām, ārējo aktieru aktīva darbība u.tml.  

 

                                                
54 Kreisberg L. ““Us” versus “Them””, p.3. 
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2. TURCIJAS DALĪBAS EIROPAS SAVIENĪBĀ PROBLEMĀTIKA 

2.1. Turcijas un Eiropas Savienības attiecību vēsture 

Turcijas un ES sadarbības vēsture ir visnotaļ sena. Jau 1959.gadā Turcija izteica 

vēlēšanos kļūt par EEK asociēto dalībvalsti un 1963.gada septembrī Turcija un EEK 

noslēdza Asociācijas nolīgumu, kas paredzēja Turcijas kā dalībvalsts iespēju. 1987.gadā 

Turcija iesniedza pieteikumu pilnvērtīgai dalībai EEK, taču iestāšanās sarunas ar Turciju 

vēl netika uzsāktas. 1995.gadā starp Turciju un ES tika izveidota Muitas savienība un 

1999.gadā Helsinkos Eiropadome nolēma, ka Turcija atzīstama par kandidāti uz 

pievienošanos ES. 2001.gadā Turcijas valdība izstrādāja Nacionālo programmu par ES 

pamatprincipu ieviešanu un sekojošajos gados tika veiktas konstitucionālās, politiskās un 

cilvēktiesību reformas. “Kopenhāgenas Eiropadome 2002.gada decembrī secināja, ka, ja 

Eiropadome, pamatojoties uz Komisijas ziņojumu un ieteikumu, 2004.gada decembrī 

nolemj, ka Turcija atbilst Kopenhāgenā noteiktajiem kritērijiem, Eiropas Savienība 

nekavējoties uzsāks pievienošanās sarunas ar Turciju. Šos secinājumus Eiropadome no 

jauna apstiprināja 2004.gada jūnijā Briselē.”55 2004.gada 16.decembrī ES līderi piekrita 

uzsākt iestāšanās sarunas ar Turciju 2005.gada 3.oktobrī. 

1999.gadā Turcija tika atzīta par kandidātvalsti, taču ES uzsvēra, ka sarunas nevar 

tikt uzsāktas pirms Turcija neatbilst noteiktajiem politiskajiem kritērijiem. Jau 2000.gadā 

Turcija bija pieņēmusi daļu starptautisko cilvēktiesību ievērošanas mehānismu, tomēr tā 

vēl aizvien neatbilda Kopenhāgenas kritērijiem – Turcijai bija jānodrošina spēcīgas 

demokrātiskās reformas, likuma varu, jāsamazina korupcija, jāievieš dzīvotspējīga tirgus 

ekonomika, jāīsteno administratīvā reforma, sabiedrības kontrole pār Centrālo banku utt. 

Savā 2004.gada ziņojumā Eiropas Komisijas atzina, ka Turcija atbilst ES pamatprincipiem 

un iespējams uzsākt sarunas par tās pievienošanos ES. 2005.gada oktobrī iestāšanās 

sarunas ar Turciju tika uzsāktas, tomēr vēl aizvien nav zināms, vai un kad Turcija kļūs par 

pilntiesīgu ES dalībvalsti. Tas atkarīgs ne tikai no tā, vai Turcija pilnībā atbildīs ES 

pamatprincipiem, bet arī no tā, vai ES un tās valstu sabiedrības būs gatavas tālākam 

paplašināšanās procesam un Turcijas uzņemšanai. 

 

 

                                                
55 Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam - Kopīgi pasākumi izaugsmei un nodarbinātībai: 
Kopienas Lisabonas programma. Eiropas Kopienu komisija. [Dokuments: COM (2005) 330 galīgā redakcija, 
Brisele, 20.7.2005]. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis. - 2.lpp. Pieejams: 
http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/COM2005_330_lv.pdf. 

http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/COM2005_330_lv.pdf
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2.2. Turcijas attīstība atbilstoši Eiropas Savienības pamatprincipiem 

ES pamatprincipi par ekonomikas pamatu uzskata nacionālo politiku koordināciju. 

Visām valstīm jāpanāk ekonomiskā stabilitāte un izaugsme, jāatsakās no valdības deficīta 

finansēšanas no centrālās bankas, jānovērš valsts iestāžu priviliģēta pieeja finansu 

institūcijām un jānodrošina liberāla kapitāla plūsma. Centrālajām bankām jābūt 

neatkarīgām un to galvenajam mērķim jābūt cenu stabilitātei. “Sociālajā sfērā papildus 

vairākām rīcības programmām un Eiropas Sociālajam fondam, ES likumdošana pārklāj 

veselības, darba drošības sfēras, ietver darba likumu un darba apstākļus, vienlīdzīgas 

iespējas vīriešiem un sievietēm, migrantu darbaspēka sociālās drošības koordināciju”56 

u.tml. Visās šajās sfērās ES sociālā likumdošana nosaka minimālās prasības dalībvalstīm. 

Politiskie pamatprincipi paredz demokrātijas ieviešanu un stabilizēšanu, 

likumdošanas sakārtošanu atbilstoši ES kritērijiem. Sabiedrības kontroles pār 

politiskajiem lēmumiem palielināšanu, armijas un tiesu sistēmas atbildības sabiedrības 

priekšā ieviešanu u.tml. ES pamatprincipi paredz arī administratīvo reformu īstenošanu, 

vārda un pulcēšanās brīvību. Kandidātvalstīm arī jāpievienojas starptautiskajiem 

cilvēktiesību dokumentiem un konvencijām. ES ietver arī tādus principus kā: brīva 

personu pārvietošanās; bēgļu politikas atbilstība starptautiskajiem principiem; migrācijas 

politikas saskaņošana ar ES prasībām; juridiskā sadarbība pilsoniskajos jautājumos; 

juridiskā, muitas un policijas sadarbība noziedzības apkarošanas jautājumos u.tml. Svarīga 

sfēra, kur ES nosaka savus principus, ir arī cilvēktiesību jautājums, kas Turcijai, šķiet, 

sagādā lielākās grūtības. Tas pamatojams ar faktu, ka Rietumu cilvēktiesības balstās uz 

nediskriminācijas principu, taču Turcija vienmēr bijusi un vēl aizvien ir stipri patriarhāla 

sabiedrība, tās salīdzinoši zemais labklājības līmenis rada nepieņemamus un negodīgus 

noteikumus darba tirgū, bērnu darbaspēka izmantošanu u.tml. Svarīga problēma ir arī 

Turcijas etniski naidīgā attieksme pret tajā dzīvojošo kurdu minoritāti, kā arī nevēlēšanās 

atzīt tās īstenoto genocīdu pret armēņiem. Kā parāda līdzšinējā Turcijas politiskās brīvības 

analīze (Freedom House dati) – attīstība pēdējās dekādes laikā ir stabila un nepārtraukti 

virzīta uz demokrātisku vērtību pārņemšanu, tomēr pilnīgu brīvības līmeni Turcijai vēl 

nav izdevies sasniegt. Šeit gan jāatzīmē, ka no pašreizējām ES kandidātvalstīm (Horvātija, 

Bijusī Dienvidslāvijas Republika Maķedonija, Turcija) tikai Horvātijai ir izdevies sasniegt 

pietiekamu politisko un pilsonisko brīvību līmeni. Turcija, tāpat kā Bijusī Dienvidslāvijas 

Republika Maķedonija ierindojama pie daļēji brīvām valstīm (skat. Tabulu Nr.1 – 94.lpp). 

                                                
56 Turkey’s pre-accession strategy. Europa – Gateway to European Union. Available: 
http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/e40113.htm. 

http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/e40113.htm
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Turcijas progress funkcionējošas tirgus ekonomikas virzienā, īpaši samazinot 

makroekonomisko nestabilitāti, tiecoties panākt atbilstību ES izvirzītajiem pamatprincipiem, 

bijis ievērojams. Turcijas ekonomiskā stabilitāte un prognozējamība pēdējo gadu laikā ir 

ievērojami uzlabojusies (Piemēram, iekšzemes kopprodukta (turpmāk tekstā – IKP) 

pieaugums pēdējo gadu laikā bijis visnotaļ vienmērīgs, turoties virs 5% robežas (skatīt 

Grafiku Nr.1 – 95.lpp.). Inflācija ir nokritusi līdz vēsturiski zemam līmenim – no 65% 

1999.gadā57 līdz viencipara skaitļiem 2004.gadā. Turcijai izdevies arī mazināt politisko 

iejaukšanos ekonomikā. Tā kā kopš 1995.gada Turcija ir bijusi ES muitas savienības locekle, 

ir strauji palielinājusies tirdzniecība starp ES un Turciju – ES pašlaik ir Turcijas galvenais 

tirdzniecības partneris. Savukārt Turcija ir kļuvusi par ES septīto lielāko tirdzniecības partneri 

un trīspadsmito lielāko eksportētāju.  

Turcijas ekonomikas pielīdzināšana ES ir progresējusi daudzās jomās, taču daudzos 

jautājumos saglabājusies sākotnējā stāvoklī. Piemēram, vēl aizvien nav izdevies garantēt 

personu brīvu pārvietošanos; mazs progress vērojams arī lauksaimniecības jomā; tāpat arī 

nodokļu u.c. jautājumos. Vissvarīgākie risināmie jautājumi saistībā ar Eiropas Ekonomisko un 

Monetāro savienību (European Economic and Monetary Union, turpmāk tekstā – EMS) ir 

centrālās bankas neatkarība, priviliģētas pieejas finanšu sektoram izskaušana u.tml. Vēl 

daudzos ekonomikas jautājumos nepieciešama tālāka pielīdzināšana ES kritērijiem. 

Izaugsmes, krītošas inflācijas un stingras fiskālās politikas rezultātā Turcijas 

ekonomika kļuvusi spēcīgāka un noturīgāka pret triecieniem. Arī nākotnē drošām iespējām 

kļūt par ES dalībvalsti būs nozīmīga, pozitīva ietekme uz Turcijas ekonomiku – gan 

ilgtermiņā, gan īstermiņā. Ja tiks saglabāta Turcijas ekonomiskā izaugsme, tad laikā no 2005.-

2015.gadam Turcijas IKP uz vienu iedzīvotāju būtu jādubultojas, no 4 265 Amerikas 

Savienoto Valstu (turpmāk tekstā – ASV) dolāriem (turpmāk tekstā – USD) 2004.gadā līdz 11 

538 USD 2015.gadā.58 Pielāgošanās ES pamatprincipiem prasīs piesardzīgas ekonomikas 

politikas īstenošanu, kas nodrošinās makroekonomisko rādītāju stabilitāti, samazinās riskus 

investoriem un pakāpeniski novedīs pie makroekonomisko rādītāju atbilstības ES. Tajā pašā 

laikā ES sniegtais atbalsts reformu īstenošanai veicinās institūciju izveidi, investīcijas 

ekonomiskās un sociālās politikas pielīdzināšanai ES standartiem u.tml. Kopumā ES atbalsta 

ietekme uz Turciju bijusi ļoti pozitīva – ES nodrošinājusi Turciju ar nozīmīgiem resursiem 

                                                
57 Turkey. Economic profile. Europa – Gateway to European Union. Available: 
http://ec.europa.eu/enlargement/candidate-countries/turkey/economic_profile_en.htm. 
58 “EU-Turkey. Economic Challenges of the Next Significant Enlargement. A New Global Insight Study. 
Overview.” Global Insight. 2005. Available: http://www.globalinsight.com/publicDownload/genericContent/06-
29-05_Turkey_Overview.pdf. 

http://ec.europa.eu/enlargement/candidate-countries/turkey/economic_profile_en.htm
http://www.globalinsight.com/publicDownload/genericContent/06
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tādās jomās kā izglītības, infrastruktūras uzlabošana, ekonomisko reformu īstenošana utt. 

Fakts, ka ES uzsākusi iestāšanās sarunas ar Turciju, ne tikai palīdzēs saglabāt Turcijas 

ekonomiskās reformas, bet arī veicinās ekonomiskās labklājības un stabilitātes pieaugumu 

nākamās dekādes laikā. Savukārt ekonomiskā attīstība un labklājība nosaka politisko reformu 

veiksmi – demokrātiskās izmaiņas veicot trauslā, noslēgtā ekonomiskā vidē, to rezultāts ir 

vājš. Līdz ar to var secināt, ka veiksmīgam demokrātiskajam procesam un politiskajām 

reformām nepieciešama labvēlīga ekonomiskā vide, kuras izveidi Turcijas gadījumā 

veicinājusi tiekšanās uz dalību ES un pieskaņošanās ES ekonomiskajiem pamatprincipiem. 

Arī likumdošanas un institūciju attīstība Turcijā notikusi atbilstoši ES kritērijiem. 

2001. un 2004.gadā notikušas divas konstitucionālās reformas. Sabiedrības un armijas 

attiecības attīstās atbilstoši ES standartiem, reformēta tiesu sistēma. Attiecībā uz 

cilvēktiesībām “Turcija atzīst starptautisko un Eiropas tiesību prioritāti. Tā ir lielā mērā 

pielīdzinājusies tādām starptautiskajām konvencijām un likumiem kā pilnīga nāves soda 

atcelšana un to cilvēku atbrīvošana, kuri notiesāti par nevarmācīgu uzskatu paušanu.”59 Kaut 

arī liela daļa tiesību vēl aizvien nedarbojas praksē, paplašinājušās iedzīvotāju tiesības uz vārda 

un pulcēšanās brīvību, tādējādi nostiprinot pilsonisko sabiedrību. Pamazām tiek sāktas ievērot 

arī kurdu kultūras tiesības. Turcija uzlabojusi politisko dialogu ar kaimiņvalstīm, tādējādi 

Turcijas ārējā politika ir palielinājusi reģionālo stabilitāti. Reformu ieviešanā svarīgākais un 

grūtākais ir to praktiska īstenošana, īpaši tas attiecas uz cīņu pret spīdzināšanu un sliktu 

apiešanos, vārda, reliģijas brīvību, sieviešu, arodbiedrību un minoritāšu tiesību ieviešanu. 

Nepieciešams arī pārliecināties, vai valsts īstenotajām reformām ir tālejošs raksturs. 

Turcijā pieņemts Civilkodekss, kriminālkodekss u.c. kodeksi, kā arī likumi un 

reglamenti, kas apraksta šo reformu lietošanu. Turcija pat izveidojusi Reformu pārraudzības 

grupu, kuru vada premjera vietnieks, kurš atbildīgs par cilvēktiesībām. Turcija politiskajā 

jomā panākusi ievērojamu progresu, taču jauno reformu īstenošana ir nevienmērīga. Civili 

militārajās attiecībās vērojama aizvien lielāka valdības kontrole pār karaspēku, armijas 

budžeta kontrole palielina arī parlamenta kontroli pār to. Nākotnē plānots šīs attiecības 

pielīdzināt ES praksei, tomēr vēl aizvien Turcijas bruņotie spēki turpina realizēt savu ietekmi 

caur neformāliem mehānismiem. Valstij izdevies pastiprināt tiesu varas neatkarību un 

efektivitāti, izveidota Nopietno kriminālnoziegumu tiesa, pieņemti likumi apelācijas tiesas 

izveidošanai utt. Kopš 2004.gada 1.janvāra Turcija ir Eiropas Padomes Valstu grupas pret 
                                                
59 Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas parlamentam - Eiropas Komisijas ieteikums par Turcijas virzību uz 
pievienošanos. Eiropas Kopienu komisija. [Dokuments: KOM(2004) 656 galīgā redakcija, Briselē, 6.10.2004]. 
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis. – 3.lpp. Pieejams: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004DC0656:LV:HTML. 
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korupciju (Group of States against Corruption, turpmāk tekstā - GRECO) dalībniece, tā arī 

pieņēmusi likumus korupcijas mazināšanai, tomēr šī vēl aizvien ir smaga problēma gandrīz 

visās ekonomikas un sabiedrisko lietu jomās. 

Attiecībā uz vispārējo cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu, Turcija ir 

pievienojusies svarīgākajām Eiropas un starptautiskajām konvencijām, arī tās Konstitūcijā 

ticis iekļauts šo konvenciju pārākuma princips pār vietējiem tiesību aktiem. Turcija aizvien 

palielina centienus īstenot Eiropas Cilvēktiesību tiesas (European Court of Human Rights, 

turpmāk tekstā - ECT) lēmumus, parādās tiesu spriedumi, kas saskaņoti ar Eiropas Tiesas 

(European Court of Justice) standartiem un aizstāv kurdu tiesības un vārda brīvību, aizliedz 

spīdzināšanu u.tml. Saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību konvencijas protokolu Nr.13, Turcijā 

atcelts nāvessods, aizvien palielinās cīņa pret spīdzināšanu un sliktu izturēšanos, pirmstiesas 

aizturēšana pakāpeniski tiek pielīdzināta ES praksei. Protams, spīdzināšana nav pilnībā 

izskausta, tāpat arī ieslodzīto tiesības tiek nodrošinātas tikai daļēji, tomēr aizvien mazāk tiek 

tiesāti cilvēki par nevardarbīgu uzskatu paušanu u.tml., tiek nodrošinātas aizvien jaunas ES 

ierastas brīvības. 

Kaut arī Konstitūcija garantē reliģijas brīvību, ne-musulmaņu reliģiskajai kopienai 

joprojām nākas saskarties ar diskrimināciju statusa, īpašumtiesību, izglītības u.c. jomās. 

Civilkodeksā un Konstitūcijā nostiprināts arī dzimumu līdztiesības princips, tomēr šis ir 

jautājums, kur Turcijai ir visgrūtāk piemēroties ES prasībām – vēl aizvien pastāv 

diskriminācija, vardarbība (tai skaitā seksuālā vardarbība un tā saucamās “goda slepkavības”) 

pret sievietēm. Arī bērnu tiesības it kā tikušas nostiprinātas, taču bērnu darbs vēl aizvien ir ļoti 

izplatīts. Minoritāšu aizsardzības jautājuma ietvaros īstenoti Konstitūcijas grozījumi, kas atceļ 

aizliegumu lietot kurdu un citas valodas. Valsts dienvidaustrumos atvērtas skolas ar kurdu 

mācībvalodu, atļautas radiopārraides kurdu un citās valodās – tomēr abās šajās sfērās vēl 

aizvien pastāv ievērojami ierobežojumi. Tāpat neatrisināts vēl aizvien ir Kipras, kā arī armēņu 

genocīda jautājums. Protams, jāsaprot, ka “Izmaiņas Turcijas politiskajā un tiesu sistēmā 

pēdējos gados ir daļa no ilgāka procesa un paies laiks, līdz reformu gars pilnībā atspoguļosies 

atbildīgo un tiesisko organizāciju attieksmē visos līmeņos un visā valstī.”60 

Ne tikai ES valstis, bet arī pašas Turcijas pro-rietumnieciskie spēki izprot valsts 

ekonomiskās un politiskās problēmas, tomēr tiek uzskatīts, ka tieši iespējamā dalība ES ir 

veicinājusi un veicinās progresu reformu ieviešanā. Tomēr “Ir skaidri redzams, ka 

pievienošanās sarunu mērķim jābūt pilnai dalībai [nevis īpašai sadarbībai u.tml.]. Bez šādām 

                                                
60  KOM(2004) 656 galīgā redakcija, Briselē, 6.10.2004., 13.lpp.  
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nākotnes izredzēm neviena no kandidātvalstīm neīstenotu sāpīgo reformu procesu, piemērojot 

desmitiem tūkstošus likumu un regulu, ko ietver Acquis Communautaire.”61 To ieviešana 

savukārt ir galvenais iestāšanās sarunu mērķis. Bez tam nav skaidrs, ko Turcijai varētu dot 

“priviliģētā sadarbība”, ja tā jau gadiem ilgi ir ES asociētā locekle - Muitas Savienība, kas 

noslēgta 1995.gadā, jau ietver brīvo tirgu visās jomās, izņemot lauksaimniecību. Turcija 

piedalās dažādās ES tikšanās, kā Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (turpmāk tekstā – 

NATO) locekle darbojas ES-NATO drošības sadarbības ietvaros. Visbeidzot, Turcija, tāpat kā 

visas citas dalībvalstis, saņem finansiālo un tehnisko atbalstu reformu programmām. Līdz ar 

to nav skaidrs, kāda varētu būt Turcijas un ES attiecību tālāka attīstība, ja šīs attiecības nav 

virzītas uz Turcijas uzņemšanu ES. Ja ES 2005.gada oktobrī nebūtu uzsākusi iestāšanās 

sarunas ar Turciju, tad tajā, iespējams, aktivizētos nacionālistiskie spēki, kas varētu izraisītu 

pret ES vērstu islāma fundamentālismu un “Lielākas Turcijas” nacionālismu. Tas nozīmētu 

Turcijas attālināšanos no Rietumu demokrātiskās kopienas un pietuvošanos nestabilajam 

Tuvo Austrumu reģionam.  

ES loma Turcijas ekonomiskajā un politiskajā attīstībā bijusi milzīga. Turcijā veiktās 

reformas pamatā bijušas virzītas tieši uz pieskaņošanos ES pamatprincipiem, bez tam 

reformas veiktas arī ar ES finansiālo un tehnisko atbalstu. Demokrātija, pilsoniskās 

sabiedrības attīstība, ekonomiskā izaugsme un atvērtība ir būtiski priekšnoteikumi valsts un 

reģiona stabilitātei. ES lielā mērā izdevies piesaistīt Turciju demokrātiskā miera kopienai, 

tādējādi iegūstot ne tikai Turcijai, bet arī ES un pasaules stabilitātei un drošībai. Ilgtermiņā 

demokrātija un ekonomiskā labklājība veido “maigo” varu, kas palīdz novērst ekstrēmismu, 

kā arī novērst daļu terorisma cēloņu. Kopumā var secināt, ka Turcijas attīstība devusi 

ieguvumu ne tikai pašai Turcijai, bet arī ES un pasaulei. Turcijas pievienošanās ES ne tikai 

paplašinātu demokrātiskā miera kopienu un padarītu pašu Turciju par tālāku demokrātiskā 

miera izplatītāju, bet arī veicinātu ES stabilitāti, palīdzot tai cīnīties ar vismaz daļu 

globalizācijas radīto izaicinājumu. 
Atbilstoši Eiropas Komisijas ziņojumam, Turcija sasniegusi ievērojamu progresu 

acquis communautaire pārņemšanā un ieviešanā, kaut arī vēl nepieciešamas būtiskas 

reformas. „Ir ārkārtīgi būtiski, lai Ankara nodrošinātu Eiropas standartu ieviešanu un 

realizēšanu katrā valsts daļā, jo jebkurš izņēmums pievērsīs stingru uzmanību. Īpaši centieni 

būs nepieciešami, lai īstenotu papildus reformas tādās sfērās kā civilās un militārās attiecības, 

kā arī labāks nošķīrums starp reliģiskajām un sekulārajām sfērām. Militāro spēku reforma 

                                                
61 Rohan, Albert and Ahtisaari, Martti. “The EU Must Start Negotiations with Turkey”. Project Syndicate. 2005. 
Available: http://www.project-syndicate.org/commentary/ahtisaari2. 
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attiecībā uz to politisko varu un ietekmi tieši skars Turcijas nacionālās identitātes izjūtu vai 

vismaz valsts ietekmīgās elites identitātes izjūtu.”62  

Turcijā ir veiktas būtiskas ekonomiskās, politiskās un tiesiskās reformas, kas jāatzīst 

gan pagaidām vēl nav pietiekamas Turcijas uzņemšanai ES, tomēr „Turcijas piemērs parāda, 

ka ES dalības kritēriju īstenošana vairs nav tikai procedūra, bet var ietvert arī politisku 

lēmumu.”63 Tādi argumenti kā, piemēram, Turcijas attiecības ar Kipru bieži vien tiek 

izmantoti kā iemesls dalības atteikšanai, taču jāatceras – ja ES tas nozīmē tehnisku formalitāti 

no Turcijas puses, tad Turcijai tas nozīmē vienpusēju atteikšanos un Kipras grieķu valdības 

atzīšanu par vienīgo leģitīmo valdību sev būtiskā teritorijā. Bez tam, Turcijas gadījumā dalība 

ES vairs nebalstās tikai uz atbilstību dalības kritērijiem, tā lielā mērā balstās arī uz sabiedrības 

attieksmi, kas ir pamatā negatīva. Skaidrojumi šādai sabiedrības attieksmei var būt dažādi – 

gan balstīti uz ekonomiskiem, gan politiskiem apsvērumiem, gan uzskatiem par Turcijas 

vēsturisku, reliģisku un ģeogrāfisku neatbilstību „Eiropai”. Tāpēc Turcijas valdībai ir būtiski 

ņemt vērā tos jautājumus, kas skar kultūru un vērtības, kā arī to, kā tie tiek ietverti sabiedrības 

diskusijās gan nacionālajā, gan ES līmenī. Bez tam Turcijai savā integrācijas ES procesā būtu 

jāiekļauj arī tās turku kopienas, kas dzīvo ES teritorijā, jo tās ir galvenās Turcijas tēla 

veidotājas lielākās daļas eiropiešu acīs un tādējādi ietekmē Turcijas dalības izredzes. 

 

2.3. Eiropas Savienības sabiedrības nostāja Turcijas dalības jautājumā 

Turcijas pievienošanās ES ir viens no pretrunīgākajiem un būtiskākajiem ES 

dienaskārtības jautājumiem. Gan ES valstu valdības, gan sabiedrības ieņem ļoti atšķirīgu 

nostāju attiecībā uz jautājumu par Turcijas iespējamo dalību. Kopējā sabiedrības nostāja, kā to 

parāda veiktās aptaujas, ir izteikti negatīva (skatīt Tabulu Nr.2 – 96.lpp.). Jāatzīmē, ka ļoti 

negatīva ir arī ES sabiedrības nostāja pret Albānijas potenciālu dalību, kurā arī dominējošā 

ticība ir islāms, tomēr Turcija ir vienīgā no potenciālajām jaunajām dalībvalstīm, kuras 

uzņemšanai atbalsts samazinājies līdz ar ES paplašināšanos 2004.gadā (skatīt Grafiku Nr.2 – 

97.lpp.).  

Eirobarometra pētījumi pierāda, ka nostājas par un pret Turcijas dalību ir 

multidimensionālas un ES pilsoņi izmanto dažādus argumentus, lai pamatotu, gan vienu, gan 

otru nostāju. „Atbalsts un iebildumi pret Turcijas dalību ir atkarīgi no tā, vai pilsoņi ieņem 

utilitāru (uz zaudējumiem un ieguvumiem balstītu), uz identitātes balstītu (balstītu uz Turciju 
                                                
62 Marchetti, A. “Accession Negotiations in Crisis. Will Turkey Find Its Way to Europe?” Qantara.de. January 
13, 2007. Available:  http://www.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-301/_nr-63/_p-1/i.html. 
63 Schröder, D. “Positions on Turkey’s Membership. Negotiations in Freezer”. Qantara.de. February 2, 2007. 
Available: http://www.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-301/_nr-62/_p-1/i.html.  

http://www.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-301/_nr-63/_p-1/i.html
http://www.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-301/_nr-62/_p-1/i.html


 34 

kā Eiropas daļu) vai post-nacionālu (saistītu ar uzskatu par uz tiesībām balstītu ES, kas uzsver 

demokrātiju un cilvēktiesības) nostāju.”64 Šīs trīs dimensijas attiecas uz trim dažādiem 

uzskatu un attieksmju kopumiem attiecībā pret ES un tās tālāku attīstību. Pirmais uzskatāms 

par uz lietderību balstītu vienošanos, otrais par uz vērtībām balstītu kopienu, savukārt trešais 

par uz tiesībām balstītu post-nacionālu savienību. 

Utilitārās nostājas pārstāvji uztver ES pragmatiski, kā problēmas risinošu vienību, 

kurai tiek sniegts atbalsts, pamatojoties uz zaudējumu un ieguvumu analīzi. Jo lielāki ir 

paredzamie ieguvumi, jo lielāks būs arī atbalsts – tādējādi Turcijas uzņemšana tiek skatīta no 

ekonomiskā un politiskā izdevīguma skatpunkta. Savukārt atbalsts Turcijas dalībai būs 

atkarīgs no tādiem jautājumiem kā drošības, ekonomiskie, sociālie ieguvumi un zaudējumi. 

Otrais uzskats paredz, ka: „ES būtu ģeogrāfiski ierobežota organizācija ar spēcīgu kopīgas 

identitātes, vēstures, kultūras un tradīciju izjūtu.”65 Šādā gadījumā Turcijas iestāšanās sarunas 

balstītos uz iedomātiem Eiropu raksturojošiem parametriem - kopīgas vēstures, ģeogrāfijas un 

vērtību kopuma. Šādā gadījumā atbalsts Turcijas dalībai būtu tieši atkarīgs no ES iedzīvotāju 

uztveres par Turcijas identitāti. Līdz ar to lēmums par Turcijas uzņemšanu būtu balstīts uz 

„mēs” izjūtu un paplašināšanās sarunas būtu galvenokārt morālas. Trešais uzskatu kopums par 

Eiropas integrāciju balstās uz universālu principu un vērtību kopumu – demokrātiju, 

cilvēktiesībām un likuma varu. Lai panāktu uzņemšanu šādā kopienā Turcijai būtu jābalstās 

uz šādām vērtībām, bet pat lielas kulturālās un vēsturiskās atšķirības nespēlētu nozīmīgu 

lomu. Tādā gadījumā nozīme būtu tam, vai Turcijai no ES viedokļa raksturīgas konkrētās 

vērtības – piemēram, likuma vara, cilvēktiesības u.tml. Šīs nostājas pamatiezīmes principā 

saskan ar ES pašas noteiktajiem dalības priekšnoteikumiem - acquis communautaire (apzīmē 

visu līdz šim pieņemto ES likumu kopumu, kas kandidātvalstīm un dalībvalstīm jāietver savas 

valsts tiesību sistēmā – attiecas uz politisko, ekonomisko, sociālo un citām sfērām) un 

Kopenhāgenas kritērijiem (noteikumi, kas definē, vai valsts ir piemērota dalībai ES. Kritēriji 

pieprasa, lai attiecīgās valsts institūcijas aizsargātu demokrātiskas pārvaldes un cilvēktiesību 

principus, lai valstī pastāvētu funkcionējoša tirgus ekonomika, kā arī to, lai valsts pieņemtu 

ES noteikumus. Šie dalības kritēriji tika apstiprināti 1993.gadā, Kopenhāgenā). Darba ietvaros 

uzmanība tiks veltīta tieši diviem pēdējiem uzskatu kopumiem, pamatā uzsvaru liekot uz 

identitāti balstītā uzskatu kopuma, post-nacionālo skatot tādā mērā, kādā tas ietver vērtības, 

kas raksturo identitāti. 
                                                
64 Ruiz-Jiménez, A.M., Torreblanca, J.I. European Public Opinion and Turkey’s Accession. Making Sense of 
Arguments For and Against. // European Policy Institutes Network Working Paper – 2007. - No.16. - Abstract. 
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Saskaņā ar Eirobarometra aptaujām atbalsts Turcijas dalībai ES ne tikai ir zems, bet 

arī nepārtraukti samazinās. „Šis ir duāla procesa rezultāts: ja pievienošanās atbalstītāju skaits 

kopš 2000.gada ir palicis stabils (29-33% ietvaros), pretinieku skaits ir nepārtraukti 

pieaudzis.”66 (skatīt Grafiku Nr.3 – 98.lpp.) 2001.gadā pret Turcijas dalību iebilda 46% no 

dalībvalstu pilsoņiem, tad 2005.gada pavasarī tie bija jau 52%, bet 2005.gada rudenī 57%67. 

Zīmīgi ir tas, ka šie dati neatspoguļo izmaiņas atbalstītāju skaitā, bet gan to iedzīvotāju, 

kuriem sākotnēji nebija skaidras atbildes, piesliešanos Turcijas dalības pretiniekiem. Kā jau 

minēts, atbalsts Turcijas dalībai dažādās valstīs ir atšķirīgs (skatīt Tabulu Nr.2 – 96.lpp.). 

Pētījums ir parādījis, ka „atbalsts Turcijas dalībai ir pamatā balstīts uz post-

nacionālajiem argumentiem; otrkārt, pretestība pret Turcijas dalību ir galvenokārt saistīta ar 

identitāti saistītiem argumentiem; un treškārt, instrumentālie iemesli (zaudējumi/ieguvumi) 

spēlē mazāk nozīmīgu lomu.”68 Līdz ar to Turcijas dalība būs galvenokārt atkarīga no 

attiecības starp post-nacionālo un uz identitāti balstīto ES vīziju. Tādējādi arī no tā, kā 

Turcijas jautājums tiks skaidrots sabiedrībai. Tāpēc tiecoties veicināt atbalstu Turcijas dalībai, 

nepieciešams uzsvērt tās lietas, kas veicinātu tās atbalstītāju skaitu – respektīvi, atbilstību 

universālajām vērtībām, kuras lielā mērā ietvertas ES identitātē – gan konstitucionāli Līgumā 

par Eiropas Savienību, gan praktiski tās sabiedrībā.  

Lai izprastu ES nostāju pret Turcijas identitātes atbilstību vai neatbilstību ES, 

nepieciešams pieskarties pašas ES jeb „Eiropas” identitātei. Šajā darbā ar „Eiropas” identitāti 

pamatā tiks saprasts tas universālo vērtību kopums, uz kura balstās ES – demokrātija, likuma 

vara, cilvēktiesības, sekularizācija, kura attīstījusies uz kristietības pamata, kā arī relatīvi 

kopīga vēsture un teritorija, kas kopumā veido kolektīvu „Eiropas” identitāti. Šāda „Eiropas” 

identitātes definīcija balstīta uz pašas ES pamatdokumentiem. 

Sabiedrības elites – tādas kā inteliģence un politiķi ir centušies novērtēt Turcijas 

eiropeiskumu atsaucoties uz tās ģeogrāfisko novietojumu, reliģisko orientāciju, vēsturi un 

vērtību sistēmu. „Tas ir satriecoši, ka šīs paplašināšanās debates tikai sekundāri attiecas uz 

Kopenhāgenas kritēriju izpildi. Ļoti normatīvā veidā publiskās debates visupirms attiecās uz 

būtiskajiem jautājumiem par to, vai Turcija pieder Eiropai vai nē un vai tā ir izveidojusi – vai 

būs spējīga nākotnē – kolektīvu Eiropas identitāti.”69 Eiropas identitātei kā tādai Martins Koli 

(Martin Kohli) izšķir četrus analīzes līmeņus – konstitucionālā izpratne jeb Eiropas identitātes 
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pašizpratne, kas visupirms tika izteikta „Dokumentā par Eiropas identitāti” (Dokuments 

pieņemts 1973.gada 14.decembrī Kopenhāgenā, to parakstot deviņu tā laika dalībvalstu ārlietu 

ministriem; tas definē Eiropas Kopienas identitāti kā balstītu uz „pārstāvnieciskās 

demokrātijas, likuma varas un sociālā taisnīguma – kurš ir ekonomiskā progresa galamērķis – 

un cilvēktiesību ievērošanas principiem”70, kā arī paredz sadarbību ar jebkuru valsti neatkarīgi 

no tās izmēriem, kultūras un sociālās sistēmas.) un vēlāk arī Māstrihtas līgumā (Māstrihtas 

līgums jeb Līgums par Eiropas Savienību, kas parakstīts 1992.gada 7.februārī Māstrihtā, 

Nīderlandē un paredz ES kā politiskas savienības izveidi, ieviešot trīs pīlārus – Kopienu 

pīlāru, Kopējās Ārējās un Drošības politikas, kā arī Tiesiskuma un iekšlietu pīlāru). Šeit 

jāatzīmē arī Lisabonā 2007. gada 13. decembrī parakstītais Lisabonas Līgums, ar ko groza 

Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, kurš Preambulā 

paredz, ka ES veidojas „Iedvesmojoties no Eiropas kultūras, reliģijas un humānisma 

mantojuma, kas ir bijis pamats tam, ka ir izveidojušās cilvēka neaizskaramo un neatsavināmo 

tiesību, demokrātijas, vienlīdzības, brīvības un tiesiskuma kopējās vērtības.”71 

Salīdzinājumam – līdz šim Līgums par Eiropas Savienību paredzēja, tikai balstīšanos uz šiem 

principiem un to respektēšanu, nevis to izrietēšanu no Eiropas kultūras, reliģijas vai vēsturiskā 

mantojuma. Otrais analīzes līmenis ir balstīts uz diskursa jeb „idejas” par Eiropu un ietver 

ideju, ideālu veidošanu par Eiropu un tās identitāti. Trešais līmenis paredz tādas ar kultūru 

saistītas darbības kā kopīga himna, karogs, valūta vai svētku dienas. Savukārt ceturtais 

analīzes līmenis koncentrējas uz indivīda piederības sajūtas Eiropai kā sociālai vai politiskai 

vienībai. Dalībvalstu sabiedrības šajā gadījumā tiek uztvertas kā subjekti, bet pati ES kā 

objekts, „līdz ar to Eiropas identitāte ir tuvības apziņa vai piederības izjūta starp 

identifikācijas subjektu un objektu.”72  

Kopumā Eiropas identitātes eksistence netiek apšaubīta, taču tā varētu un tai vajadzētu 

tikt precizētai, īpaši tādos jautājumos kā Turcijas pievienošanās ES. Pašlaik pieņēmums par 

Eiropas identitāti ir kļuvis par aksiomu, kas netiek skatīta un apšaubīta Turcijas pievienošanās 

debašu kontekstā. Respektīvi, jautājums par to, vai pastāv Eiropas identitāte nemaz nav 

uzdots, bet diskusija drīzāk fokusējas uz tādiem jautājumiem kā Turcijas piederība vai 

nepiederība Eiropai, tās dalības savienojamība ar Eiropas identitāti u.tml. Uzskati par Eiropas 
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identitātei atbilstošiem vai neatbilstošiem subjektiem attiecas uz kopēju „mēs” izjūtu, kam 

būtu jāpiemīt ikvienam, kas definēts kā Eiropai piederīgs. Attiecībā uz Turciju pastāv trīs 

iekļaujošie identitātes ietvari, kas balstīti uz ģeogrāfiju, vēsturi un universālām vērtībām. 

Tāpat dominē arī trīs izslēdzošie identitātes ietvari, kas balstīti uz ģeogrāfiju, vēsturi un 

reliģiju, kur pēdējos divus iespējams apvienot zem viena uz kultūru balstīta ietvara. Attiecība 

starp abiem ietvaru veidiem demonstrē, ka ES priekšroka tiek dota tiem identitātes veidošanas 

ietvariem, kas definē Turciju kā nepiederīgu Eiropai (84% aptaujāto73). 

Pirmais no iekļaujošajiem identitātes ietvariem redz Turciju kā ģeogrāfiski piederīgu 

un rezultātā arī politisku Eiropas kontinenta daļu. Otrā ietverošā identitātes koncepcija saredz 

Turciju kā vēsturisku un kulturālu, līdz ar to „dabisku” Eiropas daļu. Šī interpretācija balstās 

uz iezīmēm un līdzībām starp Turciju un ES valstīm, balstoties uz vēsturiskiem notikumiem 

sākot no Senās Grieķijas, Romas impērijas un beidzot ar Osmāņu impēriju un abiem pasaules 

kariem. Savukārt trešais iekļaujošais identitātes ietvars Turcijas atbilstību Eiropai pamato ar 

universālu vērtību kopienu. 

Kas attiecas uz izslēdzošajiem identitātes ietvariem, tad pirmais no tiem arī ir balstīts 

uz ģeogrāfiskiem apsvērumiem, taču pretēji iekļaujošajam ietvaram, izmanto ģeogrāfiskos 

argumentus, lai Turciju izslēgtu no iedomātās ES identitātes. Tāpat tiek izmantoti arī 

vēsturiskie argumenti par to, ka Turcija nav bijusi saistīta ne ar Eiropas vēsturi ne kultūru, kas 

principā ir nepatiess apgalvojums, jo ne Eiropas viduslaiku, ne mūsdienu vēsture nav 

iedomājama bez Turcijas un islāma klātbūtnes. Jāatzīmē, ka tieši islāms, kas ir Turcijas 

kultūras pamatā, tiek uzskatīts par galveno traucēkli tās dalībai ES, kā argumentu izmantojot 

tā neatbilstību Eiropas „kristiešu” identitātei.  

Nevar uzskatīt, ka post-nacionālā un uz identitāti balstītā pieeja ir pilnībā nodalāmas, 

jo arī ES pamatvērtības, pret kurām tā nostāda Turciju – demokrātija, likuma vara, 

sekulārisms, cilvēktiesības u.c., ir tās universālās vērtības, ko uzsver post-nacionālā pieeja un 

kas iekļautas ES dalības kritērijos un principos. Atbilstība šiem principiem jau tika skatīta 

iepriekš, taču, lai izprastu negatīvi noskaņoto ES iedzīvotāju nostāju, nepieciešams skatīt arī 

tos jautājumus, kas tiek uzskatīti par centrāliem Turcijas neatbilstībai dalībai ES – tās 

ģeogrāfiju, vēsturi un kultūru un īpaši islāmu, tā būtību un attiecības ar demokrātiju, 

sekulārismu un cilvēktiesībām. Līdz ar to nākamā nodaļa sniegs ieskatu Turcijas un islāma 

vēsturē, kā arī islāma pamatnostādnēs. 
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3. TURCIJAS VĒSTURISKIE UN RELIĢISKIE ASPEKTI 
 

3.1. Islāma vēsture un pamatnostādnes 

Islāms šobrīd ir otrā lielākā monoteiskā pasaules reliģija. No visiem pasaules 

iedzīvotājiem musulmaņi sastāda aptuveni 1,1 – 1,9 miljardus. Arābu vārdu „islām” 

pamatnozīme ir „sevis nodošana”, „pakļaušanās” jeb „padošanās”, līdz ar to islāmu var 

definēt kā pakļaušanās jeb likuma reliģiju. Tās piekritēji, proti, musulmaņi, ir tie, kuri nodod 

sevi Dieva (Allāha) gribai. Islāms kā reliģija balstās uz Pravieša Muhameda mācības, kas 

izteikta Korānā un sunnās, tā rašanās tiek datēta ar 7.gadsimtu. Mūsdienās islāma reliģija ir 

daudz visaptverošāka kā kristietība un ietver visas cilvēka dzīves sfēras – gan garīgo, gan 

materiālo sfēru, gan attiecības sabiedrībā vietējā un starptautiskā mērogā.  

Islāma pirmsākumi meklējami Arābijā, kura bija klāta tuksnešiem un kuru pamatā 

apdzīvoja beduīni. 6.gadsimta otrajā pusē Arābijas pussala pamazām sāka attīstīties, jo pāri 

tās tuksnešiem tika izveidoti starptautiskās tirdzniecības ceļi. Tā kā kari starp abām reģionā 

dominējošām impērijām – Persiju un Bizantiju, ieilga, Āfrikas un Āzijas preču tranzītam 

drošākā izrādījās Arābija. Līdz ar to pakāpeniski attīstījās arī pilsētas, kas šo tirdzniecību 

virzīja – ievērojamākā no tām bija Meka, kura atradās galveno tirdzniecības ceļu krustpunktā 

un kalpoja arī kā vietēja mēroga reliģiskais centrs – pagaidām vēl politeiskai ticībai. Mekā 

esošā Kaaba kalpoja par svētvietu daudzām arābu ciltīm un klaniem. Mekā un tās apkaimē 

vadošā bija kureišu cilts, kas sastāvēja no tirgoņiem un uzņēmējiem. „Islāma pamatlicējs 

Muhameds nācis no kureišu vidus un ap 570.gadu dzimis Mekā. [...] Līdz pat pusmūža 

gadiem Muhameds savas dienas vadīja kā pārticis tirgonis un no pārējiem pilsētniekiem īpaši 

neatšķīrās, taču ap 610.gadu viņš piedzīvoja reliģisku atklāsmi, kas krasi mainīja paša 

Muhameda dzīvi un manāmi ietekmēja arī pasaules tālāko likteni.”74 Muhameds 610.gadā 

izdzirdēja balsi no debesīm, kas paziņoja, ka Allāhs ir vienīgais dievs, līdz ar to jaunā ticība 

bija pamatā monoteiska. Eņģelis Gabriēls Muhamedam esot licis lasīt Dieva vēsti, taču 

Muhameds to neesot mācējis. Tad eņģelis apmetis tam ap kaklu dvieli un žņaudzis, līdz 

Muhameds sācis lasīt savā sirdī, tā radies Korāns (tiek uzskatīts, ka Korāns ir svēts tikai arābu 

valodā, jo tā ir Dieva valoda; kā apgalvo Korāna pētnieki, tas tik tiešām ir uzrakstīts ārkārtīgi 

labā arābu valodā, veidojot satura un formas ziņā nepārspējamu darbu). Līdz tam lielākā daļa 

arābu bija politeisti, kas visnotaļ vienprātīgi par galveno no dieviem uzskatīja Allāhu. Šādas 

ziņas no debesīm tika saņemtas atkal un atkal, pamazām iezīmējoties jaunās reliģijas 
                                                
74 Ralfs, F.L., Lerners, R., Mičems, S., Makneils, E.B. Pasaules civilizācijas, to vēsture un kultūra. 2.sējums. 
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kodolam, un Muhameds, saskaņā ar Allāha pavēli, uzņēmās pravieša misiju un sāka sludināt 

kureišiem monoteisku ticību. 

Sākotnēji atbalsts jaunajai ticībai bija visai ierobežots, jo kureiši baidījās, ka Meka 

tādējādi zaudētu pievilcību ticīgo acīs, taču netālu esošā Jasribas pilsēta uzaicināja Muhamedu 

par neitrālu strīdu šķīrēju. „622.gadā Muhameds līdz ar saviem piekritējiem ielūgumu 

pieņēma. Tā kā iziešana no Mekas (arābiski – hidžra) iezīmēja Muhameda slavas ceļa 

sākumu, musulmaņi to uzskata par sava laikmeta atskaites punktu: ja kristieši savu ēru sāk ar 

Kristus dzimšanu, musulmaņi laiku sāk skaitīt ar hidžras, proti, 622.gadu.”75 Jasriba tika 

pārdēvēta par Medīnu (pravieša pilsētu) un Muhameds drīz ieguva tās valdnieka statusu. 

Muhameds ar saviem atbalstītājiem uzsāka uzbrukumus kureišu karavānām, kuras 

pakāpeniski sakāva un 630.gadā ieņēma Meku. Kureiši pieņēma jauno ticību, savukārt Kaaba 

tika pārveidota par galveno islāma templi, kā tas ir vēl šobrīd. Pēc Mekas ieņemšanas islāma 

ticībā pakāpeniski pārgāja aizvien jaunas arābu ciltis. 

Islāma ticība pieprasa pilnīgu pakļaušanos Dievam. Vienīgais Dievs ir Allāhs – 

Visvarenais Radītājs – tā pati dievība, ko pielūdz arī kristieši un jūdaisti. „Tāpēc musulmaņu 

formula „nav cita dieva, kā vien Allāhs” pareizāk būtu izprotama pārfrāzējumā, proti, „nav 

citas dievības, kā vien Dievs”. Tieši tālab musulmaņi ticēja, ka Muhameds bijis nevis pats 

Dievs, bet gan viņa pēdējais un dižākais pravietis.”76 Muhameds postulēja stingru 

monoteismu un sludināja, ka jebkuram cilvēkam, neatkarīgi no izcelšanās, sevi jānodod Dieva 

rokās, jo pastarā tiesa ir neizbēgama. Tāpēc jebkuram jāizdara izvēle par vai pret jaunu dzīvi 

Dieva kalpībā. Savukārt pastardienā dievbijīgie nonāks paradīzē, bet ne-dievbijīgie – uguns 

un moku valstībā.  

Islāma reliģija lielā mērā līdzinās jūdaismam un kristietībai, kas skaidrojams ar to, ka 

Muhamedam šīs ticības jau bija zināmas. „Jūdaismam un kristietībai islāms galvenokārt 

līdzinās tāpēc, ka sludina stingru monoteismu, individuālās tikumības un līdzjūtības nozīmi 

un atklāsmes ceļā iemantotu Svēto rakstu autoritāti. Muhameds par augstākās reliģiskās 

patiesības avotu pasludināja Korānu, tomēr par dievišķa gara apzīmogotām atzina arī Veco un 

Jauno Derību.”77 Šķiet, ka no kristietības aizgūta mācība par pastaro tiesu, augšāmcelšanos, 

kā arī ticību eņģeļiem. Jēzu Kristu Muhameds uzskatīja par diženu pravieti, taču atteicās viņu 

pieņemt kā dievu, uzsverot, ka pats esot īstenojis tikai vienu brīnumu – pierakstījis Korānu. 

Tāpat atšķirībā no kristietības islāms netika apgādāts ne ar sakramentiem, ne garīdzniecību, jo 
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ikviens musulmanis ir personiski atbildīgs, lai mūžs tiktu pavadīts dievbijīgi. Starpnieki tam 

nav vajadzīgi, bet garīdznieku vietu aizpilda apmācīti teologi, kas skaidro islāma ticību un 

likumus. Musulmaņi vienojas kopīgās lūgšanās mošejās, taču dievkalpojums kristietības 

izpratnē tur nenotiek. Šādā ziņā islāms ir līdzīgāks jūdaismam, taču pretēji tam, pretendēja uz 

universālismu un globālu izplatību. 

Pēc Muhameda nāves 632.gadā viņa tuvākie sekotāji no sava vidus izvirzīja kalifu jeb 

pravieša vietnieku – Abu Bakru, jo Muhameds nebija atstājis nekādas norādes par savu 

nākošo sekotāju. Turpmākos trīs gadsimtus kalifs bija un palika musulmaņu reliģiskais un 

politiskais vadonis. Kļuvis par kalifu, Abu Bakrs uzsāka militāru kampaņu, lai pakļautu arābu 

ciltis, pakāpeniski virzoties aizvien tālāk uz ziemeļiem un izejot jau ārpus Arābijas robežām. 

Arī Abu Bakra sekotāji turpināja militāro kampaņu, pakāpeniski pakļaujot aizvien lielākas 

Bizantijas un Persijas impērijas daļas. 651.gadā arābi Persijas impēriju bija pakļāvuši pilnībā, 

līdz 646.gadam bija atņēmuši Bizantijai Ēģipti, no kuras 711.gadā iebruka Spānijā. Tādējādi 

nepilna gadsimta laikā musulmaņu rokās bija kritusi visa senā Persija un krietna tiesa vecās 

Romas teritorijas. (skatīt Attēlu Nr.1 – 99.lpp.) „Pretēji vispārpieņemtajam ieskatam islāma 

izplatībai tās sākumposmā nebūt nebija ticības kara raksturs. Iesākumā musulmaņi nemaz 

nejutās ieinteresēti savai ticībai pievērst citas tautas, gluži otrādi – arābi cerēja, ka pakļautās 

tautas islāmam nepievērsīsies un tādējādi viņi paši varēs saglabāt savu identitāti, palikdami 

valdnieku un nodokļu ievācēju statusā.”78 

Līdz ar sekmīgajiem iekarojumiem, arābiem nācās piedzīvot arī pirmo nozīmīgo 

politisko šķelšanos. „644.gadā kalifs Omars nomira, un viņa vietu ieņēma viens no 

Osmaniem. Jaunais valdnieks izrādījās visai nevarīgs un pieļāva, ka vairojas nesaskaņas ar 

Omeijādu dzimtu – turīgu Mekas klanu, kurš sākotnēji Muhameda aicinājumam atsaucies 

nebija. Osmana pretinieki pulcējās ap pravieša brālēnu un znotu Ali. [...] 656.gadā Osmans 

krita no dumpinieku rokas, un Ali atbalstītāji par kalifu iecēla viņu. Tomēr ietekmīgā Osmanu 

dzimta līdz ar saviem piekritējiem jauno kalifu neatzina. Izcēlās nemieri, Ali tika nogalināts, 

un uzvaru svinēja Osmani. 661.gadā par kalifu kļuva Omeijādu dzimtas pārstāvis un šis klans 

varu saglabāja līdz 750.gadam.” Ali sekotāji tomēr sevi neatzina par sakautiem un saliedējās 

mazākuma – šiītu (ši’a arābu valodā nozīmē partija vai frakcija) partijā, sludinot, ka par 

kalifu var kļūt tikai Ali pēcnācēji. „Šiīti balstās uz [...] skolotāju jeb imāmu tradīciju. Imāmi ir 

cēlušies no Alī, Muhameda brāļa dēla un audžudēla, kurš iemantojis paša Muhameda uzticētu 

mācības skaidrojumu.”79 Savukārt kalifāta patieso attīstību un tradīcijas aizstāvēja sunnīti, kas 
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pamatojas uz „Pravieša Sunnu” (sunna arābiski – reliģiska paraža) skaidrojumu - kopienas 

viedokļu vienprātību – idžmu (ijma). Arī mūsdienās islāms vēl aizvien ir sadalījies divās 

grupās: sunīti kopumā sastāda apmēram 90% no visa musulmaņu skaita, savukārt atlikusī daļa 

pieskaitāma šiītiemi. 

 

3.1.1. Korāns un Sunnas 

Musulmaņi tic, ka Korāna teksts ir nekļūdīgs Dieva Vārds, tāds, kāds tas tika 

saņemts no debesīm, tieši fakts, ka Korāns ir Dieva dots kodekss, kalpo par galveno 

leģitimitātes avotu gan islāma valsts kārtībai, gan sabiedrībā valdošajām normām, gan 

sodiem. Tas ir kā galvenais imperatīvs tam, kāpēc atsevišķie indivīdi uzskata par 

vajadzīgu šīs normas ievērot. Tradicionālajā islāmā Korānam ir trīs vārdi: al-Qur’an, kurš 

nozīmē citēšanu; al-furquan, kas nozīmē labā un ļaunā atšķiršanu un umm al-kutub, kas 

nozīmē visu grāmatu jeb zināšanu māte. Tas parāda realitāti un cilvēka atrašanos tajā. Tajā 

ir ietvertas morālās un juridiskās instrukcijas un vēstures apskats. Korāns vairākkārtīgi 

uzsver vienīgā Dieva primārumu pār visu pasauli. Būtiski ir tas, ka pasaules eksistence ir 

pilnībā atkarīga no Dieva, kurš ir mūžīgi klātesošs un piedalās ikvienā procesā. Viss 

eksistē un notiek tikai pateicoties viņa dievišķajai gribai. Tajā pašā laikā viņš ir persona, 

pie kuras var griezties pēc palīdzības. Viņš ir žēlsirdīgs. Dievs par pienākumu visiem 

cilvēkiem uzliek taisnīgumu, jo pats Dievs ir taisnīgums, kurš darījis tā, kā ir labāk viņa 

cilvēkiem. Dieva gribu, kas izpaužas Korānā, nedrīkst apšaubīt. Attiecībā uz ļaunumu ir 

tā, ka Dievs to ir radījis, un viņam ir bijis nolūks, kuru cilvēks nevar izprast, bet Dievs 

ienīst ļaunumu, un cilvēkam līdz ar to ir jādara tāpat.80 

Interesanti, ka gan Korānā, gan islāma teologu – juristu diskusijās nozīmīgāko 

lomu ieņem nevis Dieva daba vai esamība, bet tieši Dieva griba jeb tas, kas jādara 

cilvēkiem, lai iegūtu labas attiecības ar Allāhu. Līdz ar to Korāns parāda Dieva gribu jeb 

likumu normas, kas jāīsteno cilvēkam bez ierunām.  

Musulmaņu pirmās paaudzes vīriešus un sievietes, kuriem Muhameds skandēja 

Korāna vārsmas, dēvē par „līdzgaitniekiem” (sahāba). Tā kā viņi bija tiešā saskarsmē ar 

Pravieti, viņi bija vienīgie informācijas avoti ne tikai attiecībā uz pašu atklāsmju teksta 

precīzu formulējumu, bet arī par pravieša ikdienas dzīvi, darbiem, izteicieniem un 

klusēšanu. Sahābi tādējādi kļuva par „precedentu” (sunnu) avotu. Sunna ir plašs 

aculiecinieku stāstījumu apkopojums, kas sniedz informāciju par pravieša uzvedību, kā arī 
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par tiem cilvēkiem, kuri viņu pazina. Katru no šiem stāstījumiem dēvē par hadīsu – 

ziņojumu. Ikviens hadīss sastāv no divām daļām, pirmā ir isnād „autoritāšu virkne”, kuras 

pirmais posms ir kāds no sahābiem. Tālāk isnādā minēti to vīriešu un sieviešu vārdi, kuri 

dzirdējuši hadīsu no iepriekšminētā cilvēka. Otrā daļa ir faktiskais stāstījums – matn, kas 

var būt īpašs pravieša izteiciens kādā konkrētā gadījumā. Precīzi tiek atkārtoti pravieša 

teiktie vārdi vai arī stāstīts par to, ko viņš ir vai nav darījis. 

 
3.1.2. Islāma likums - šariats 

Par šariatu bieži runā kā par islāma tiesību sistēmu taču tā nav pielīdzināma tiesību 

sistēmai Rietumu izpratnē. Šariats, kas ir likumu kopums, atrodas ticības centrā, kas 

nozīmē, ka likums ir būtiska atklāsmes sastāvdaļa, nevis svešs elements. Lai aizsargātu 

piecas islāma pamatvērtības – reliģiju, dzīvību, intelektu, pēcnācējus un īpašumu, islāma 

likums tomēr ietver arī laicīgo sodu paralēli pēcnāves sodiem. „Lai nosargātu šīs piecas 

pamatvērtības islāms ietver divus dažādus virzienus: pirmkārt, tā ir reliģiskās apziņas 

konstruēšana cilvēka dvēselē un cilvēka apzināšanās veicināšana caur morālo izglītību; 

otrkārt, iebiedējoša soda uzlikšana, kas ir islāma kriminālās sistēmas pamatā.”81 

Musulmanis, kas dzīvo saskaņā ar savu reliģiju ir uzskatāms par patiesu ticīgo – šī persona 

cenšas dzīvot atbilstoši visiem reliģijas principiem. Tādējādi patiess musulmanis ir 

fundamentālists savas reliģijas izpratnē, taču ne radikālis, jo Korāns māca toleranci un 

savaldību visās lietās, tāpēc vajadzētu izvairīties no fundamentāla ticīgā pielīdzināšanas 

radikālajiem fundamentālistiem. 

Šariats tulkojams kā ceļš sekošanai Dieva likumiem, šariats ir holistiska un 

eklektiska pieeja indivīda vadīšanai lielākajā daļā dzīves sfēru. Šariata likums kontrolē, 

vada un regulē visu sabiedrisko un privāto uzvedību. Tas ietver personiskās higiēnas, 

ēšanas paradumu, seksuālo attiecību un bērnu audzināšanas regulējumu. Tas arī nosaka 

konkrētus noteikumus lūdzējiem, gavēnim, nabadzīgo atbalstam un daudziem citiem 

reliģiskiem jautājumiem. Šariata likums var tikt izmantots arī plašāk aptverošām darbībām 

kā indivīda rīcības regulēšana. Tas tiek izmantots kā ceļvedis indivīda darbībai sabiedrībā 

un sabiedrības grupu mijiedarbībai. „Šariata likums var tikt izmantots, lai risinātu 

robežjautājums starp valstīm un valstu iekšienē. Tas var tikt izmantots starptautisku strīdu, 

konfliktu un karu risināšanai.”82 Šariata likums neizslēdz nevienas zināšanas no jebkādiem 
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ārējiem avotiem un musulmaņu pasaulē tiek uzskatīts kā dzinējspēks visi civilo, kriminālo 

un starptautisko problēmu risināšanai. 

Pastāv sekojoši reliģiskie islāma pīlāri, ko regulē šariats: 

1. Ticības apliecinājums jeb šahāda, kas skan sekojoši: „nav cita dieva kā tikai 

Dievs, un Muhameds ir Dieva vēstnesis”. Vārdam šahāda ir arī juridiska nozīme – „liecība” 

un šī paziņojuma izrunāšana arābu valodā, kuru ievada paziņojums par savu nodomu, 

kompetentu liecinieku priekšā ir viss, kas nepieciešams, lai oficiāli kļūtu par musulmani. Šis 

vienkāršais paziņojums izsaka pilnīgu uzticēšanos islāma vēstij.  

2. Lūgšana (salāt). Ir piecas ikdienas lūgšanas: saullēktā, pusdienlaikā, 

pēcpusdienā, saulrietā un vakarā. Lūgšanu laikā ticīgo sejas ir vērstas uz Kaabu Mekā. Pirms 

lūgšanu uzsākšanas ticīgajiem jāpanāk šķīstības stāvoklis, un to panāk ar rituālo 

apmazgāšanos (vudū). Iespējamais sociālais pamatojums šim rituālam ir dienvidu zemju 

karstais klimats, kas nosaka nepieciešamību pēc biežas mazgāšanās. Šariats precīzi un 

detalizēti skaidro to, kā pareizi veikt rituālo apmazgāšanos, kādam jābūt lūgšanu tekstam, cik 

reizes jānoliecas līdz zemei, kā pareizi jātur rokas lūgšanu laikā.  

3. Žēlastības dāvanas (zakāt). Žēlastības dāvanu došana ir islāma pamats, un 

labdarību uzskata par ticības izpausmes veidu. Zakāt ir obligāts, gluži tāpat kā viduslaiku 

kristietībā desmitās tiesas maksāšana un tā lielumu nosaka katra indivīda labklājības līmenis. 

Šariats paredz atdot 10% ražas, 2,5% ienākumu. Ja tuvākajā apkārtnē nav oficiālas valsts 

varas iestādes, kas varētu to iekasēt, tad zakāt ir jānomaksā brīvprātīgi. Žēlastības dāvanas 

izmantoja, lai sniegtu palīdzību trūcīgajiem, apmierinātu ceļotāju vajadzības, izpirktu 

gūstekņus, atbrīvotu parādniekus un citiem nolūkiem. Turklāt visiem musulmaņiem, kas to 

var atļauties, ir jādod brīvprātīgas žēlastības dāvanas (sadaka). 

4. Gavēšana (saum). Mēness kalendāra Ramadāna mēnesis ir veltīts gavēšanai. 

Gavēnis ilgst no saullēkta līdz saulrietam katru dienu trīsdesmit dienu garumā. Gavēņa laikā 

pieaugušie nedrīkst pieļaut, ka jel kas nokļūst viņu mutē. Tas attiecas ne tikai uz ēdienu un 

dzērienu, bet arī, piemēram, uz tabakas dūmiem. Jāatturas arī no seksuālām attiecībām un visa 

veida pretsabiedriskas darbības. Gavēņa mērķis ir pakļaut savas kaislības un vēlmes, lai 

tuvinātos Dievam. Gavēni pārtrauc, ieturot maltītes un pēc saulrieta un pirms saullēkta.  

5. Svētceļojums (hadž) – gadskārtējais svētceļojums uz Meku, gadu no gada 

atzīmē pravieša veikto svētceļojumu 630. gadā. Ikvienam musulmanim, kuram ir laba 

veselība un kurš to var atļauties, vismaz vienu reizi mūžā, obligāti jāveic šis ceļojums. Doties 

hadžā ir visu musulmaņu sapnis.  
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Džihāds gan nav viens no islāma pīlāriem, tomēr šī jēdziena svarīgums lika dažiem 

agrīnajiem zinātniekiem pārdomāt un nosaukt to par vienu no musulmaņu 

pamatpienākumiem. Nereti to uzskata par „sesto pīlāru”, džihād tulkojumā nozīmē „cīņa, 

centieni, pūles”. Izšķir divus dažādus džihāda veidus – lielo un mazo. Lielais ir cīņa pret 

ļaunumu, kuru musulmaņi turpina visu savu dzīvi. Mazais ir „likumīgs karš” un atšķirībā no 

lielā džihāda ir kolektīva nevis personiska rīcība. Tomēr islāms neparedz neticīgo pievēršanu 

islāmam – pamatideja ir cilvēka paša nonākšana pie Dieva. Karš šajā gadījumā paredzēts tikai 

apdraudējuma gadījumā vai ar mērķi atbrīvot kādu citu kopienu no tirānijas – „Karojiet Dieva 

ceļā tos, kuri karo jūs, bet nepārkāpiet [pirmie uzbrukdami]”83. Kaut arī pēc Muhameda nāves 

tika īstenota arī uzbrukuma karadarbība, tās nolūks pamatā bija materiālo resursu un jaunu 

teritoriju iegūšana, nevis pagānu pievēršana ticībai. Bez tam „vairums pretinieku bija 

Grāmatas tautas [jūdaisti un kristieši], kas kļuva par aizsargātajām minoritātēm. Kara vešanas 

principi islāmā, līdzīgi kā vispārējās tiesībās nosaka attieksmi pret iedzīvotājiem, 

kombatantiem u.tml., kā arī nosaka iemeslus kara uzsākšanai. 

Islāma pamatvērtības ir reliģija, dzīvība, intelekts, pēcnācēji un īpašums. Savukārt, lai 

nosargātu šīs piecas pamatvērtības islāms ietver divus dažādus virzienus: pirmkārt, tā ir 

reliģiskās apziņas konstruēšana cilvēka dvēselē un cilvēka apzināšanās veicināšana caur 

morālo izglītību; otrkārt, iebiedējoša soda uzlikšana, kas ir islāma kriminālās sistēmas pamatā. 

Islāma likumu sistēma ir balstīta uz šariata, kas pamatā sastāv no tādiem likumu avotiem kā 

Korāns un sunna, taču ietver arī citus avotus, piemēram, idžmu jeb vispārējās vienprātības 

principu un kijas jeb analoģijas, kas ir būtiskas mūsdienu mainīgajos apstākļos un ļauj, 

mainoties apstākļiem un noziegumu veidiem, variēt arī piemērotos soda veidus. Jāatzīmē, ka 

Korāns arī nenoliedz tādus avotus kā kristiešu Jaunā Derība un Rietumu tiesību avotus. 

Šariats reglamentē to, kādas darbības musulmanim ir atļautas, kādas nē, kāds sods vai 

pagodinājums jāsaņem par katru konkrēto darbību. Uzmanība tiek pievērsta ne tikai 

materiālajiem jautājumiem, bet arī tīri garīgiem jautājumiem un tam, kādam jābūt patiesam 

musulmanim attiecībā pret sevi, Dievu un sabiedrību. 

 

3.2. Osmāņu impērijas vēsture 

Turcijas, pareizāk, turku, vēstures saistība ar islāmu datējama ar 10.gadsimta 

90.gadiem, kad tjurku Seldžūku dzimta pievērsās islāmam, izveidojot Seldžūku impēriju un 

pakāpeniski iekarojot aizvien jaunas teritorijas. Pēc gadsimta – 1090.gados Seldžūku 
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hegemonija tika apšaubīta un dažādās impērijas daļās sāka rasties vietējās tjurku dinastijas, 

bet jau 1118.gadā impērija tiek sadalīta neatkarīgās valstiņās. 13.gadsimtā šīs salīdzinoši 

mazās dinastijas sakaras ar skaitliski daudz lielāko mongoļu iebrukumiem. 1288.gadā „Gāzī 

Osmāns Anatolijā pie Bizantijas robežas aizsāk Osmāņu dinastiju. [1326.-1359.gadā] Osmāna 

dēls Orkhāns dibina neatkarīgu Osmāņu valsti ar centru Bursā un sāk pārvaldīt panīkušo 

Bizantijas impēriju.”84 14.gadsimta beigās tiek iekaroti Balkāni, taču dodoties tālāk Osmāņu 

impērija tiek sakauta. 15.gadsimta sākumā tā atkal tiek atjaunota un 1453.gadā tiek ieņemta 

Konstantinopole, kas tiek pārdēvēta par Stambulu un padarīta par Osmāņu impērija 

galvaspilsētu. 

Pēc Konstantinopoles iekarošanas Osmāņiem radās iespēja nodibināt impēriju uz 

daudz spēcīgākiem pamatiem kā citas, jo, pateicoties pakāpeniskajai attīstībai, šī impērija 

kļuva par visveiksmīgāko un ilglaicīgāko. Osmāņi lielā mērā arī uzskatīja, ka veido 

pierobežas valsti uzbrukumiem pret islāma valsti. Reliģisko karu rezultātā līdz 16.gadsimta 

pirmajai pusei Osmāņu īpašumiem tika pievienota Sīrija un Ēģipte, kā arī Ziemeļāfrika un 

Arābija. Uz Rietumiem Osmāņu armijas turpināja iekarot Eiropu, 1530.gados sasniedzot 

Vīnes vārtus. „Tagad sultāni pārvaldīja monolītu impēriju ar tik pirmšķirīgu birokrātisku 

efektivitāti, kam tajā laikā nebija līdzīgas. Sultāns neuzspieda saviem padotajiem reliģisku 

vienotību, necentās savienot savas impērijas atšķirīgos elementus vienā lielā grupā. Valdība 

tikai veidoja ietvaru, kas ļāva dažādām grupām – kristiešiem, jūdaistiem, arābiem, turkiem, 

berberiem, tirgotājiem, ulamā, tarīkām un tirgoņu apvienībām – mierīgi dzīvot kopā, katrai 

dodot savu ieguldījumu un sekojot savai ticībai un paražām.”85 Tādējādi impērija sastāvēja no 

dažādām, savstarpēji lojālām kopienām, kas dzīvoja atsevišķos apgabalos ar Stambulai 

pakļautiem pārvaldniekiem. 

Savu lielāko varenību Osmāņu impērija sasniedza 16.gadsimta 20.-60.gados, 

Suleimāna Lieliskā (Suleimāna al-Kānūnī (Likumdevēja)) laikā, kad tika sasniegta tās 

paplašināšanās galējā robeža (skatīt Attēlu Nr.2 - 100.lpp.), bija vērojams kultūras, mākslas 

un zinātnes uzplaukums. Osmāņu impērija, protams, bija islāmiski orientēta un tieši tā 

piešķīra šariatam augstāku statusu kā līdz tam. Tomēr pakāpeniski dažādās reliģiskās 

kopienas sašķēlās un kristiešu kopienas aizvien vairāk raudzījās Rietumu virzienā. Kļuva 

skaidri redzams arī tas, ka agrārā sabiedrība nespēja tikt līdzi militārās ekspansijas tempiem. 

Novājinājās militārā disciplīna un absolūto varu noturēt kļuva aizvien grūtāk. Ekonomiskā 

lejupslīde palielināja korupciju un nodokļu sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu, līdz ar to 
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valstiskie ienākumi aizvien saruka. Liela loma bija aizvien pieaugošajai Eiropas konkurencei. 

Impērija gan nesabruka un saglabāja spēcīgu kultūras dzīvi vēl visu 17.gadsimtu.  

„Musulmaņiem nebija būtiska iemesla noraidīt jaunās Eiropas ētosu. Gadsimtiem ilgi 

viņi bija izkopuši tikumus, kuri būs svarīgi arī modernajiem Rietumiem: tieksmi pēc 

sabiedriskā taisnīguma, egalitāru valsts iekārtu, runas brīvību un[...] faktisku [...] reliģijas 

nošķiršanu no politikas.”86 Tomēr 18.gadsimtā kļuva redzams, ka Eiropa šajos jautājumos 

Osmāņu impēriju ir pārspējusi. Ja sākotnēji Osmāņu impērija bija nesusi milzīgas sakāves 

Eiropai, tad 18.gadsimtā tā vairs nespēja pretoties Eiropai, īpaši tā iemesla dēļ, ka uz 

impērijas teritorijā esošajiem eiropiešiem attiecās nevis Osmāņu impērijas, bet gan Eiropas 

likumi. Tādējādi kristiešu kopienām, kas dzīvoja impērijas teritorijā, nebija jāpakļaujas 

valdības kontrolei. Neveiksmīgie karagājieni 17.gadsimta otrajā un 18.gadsimta pirmajā pusē 

deva savu ieguldījumu Osmāņu impērijas krīzes padziļināšanā. 18.gadsimtā impērijas 

sabrukums, īpaši tās nomalēs, kļuva aizvien nenovēršamāks. Vispirms atdalījās Arābijas 

pussalā esošās teritorijas, izveidojot valsti Arābijas vidienē un Persijas līcī un atgriežoties pie 

fundamentālā Korāna un sunnām, balstoties uz agrīnajām islāma tradīcijām (tās vēl aizvien ir 

dominējošas Saūda Arābijā). Bez tam,  

18.gadsimtā Osmāņu impēriju bija pārņēmusi krīze – tās tirdzniecība bija panīkusi, 

arābu ciltis nepakļāvās valdības kontrolei, Stambula vairs nespēja kontrolēt apgabalu pārvaldi. 

Turpretim Rietumi kļuva aizvien veiksmīgāki un ietekmīgāki. „18.gadsimta beigās 

musulmaņu vājums sakrita ar pilnīgi citāda tipa sabiedrības rašanos Rietumos, un šoreiz 

musulmaņu pasaulei bija daudz grūtāk atsaukties izaicinājumam.”87 Savu teritoriju uz 

Osmāņu impērijas rēķina paplašināja Krievija, iekarojot Krimu un Besarābiju, tādējādi 

kontrole pār tirdzniecību Melnajā jūrā nonāca Krievijas rokās. 1789.gadā Napoleona 

karaspēks iekaroja Ēģipti; 1830.gados Serbijas un Grieķijas pavalstnieki izkaroja savu 

neatkarību; bet Francija 1830.gadā ieņēma Alžīriju, nodibinot tur savu koloniju. Ēģiptes 

kādreizējais gubernators Muhammeds Alī Pašā sarāva saiknes ar sultānu un izveidoja Ēģiptē 

autonomu, laicīgu pavalsti. Vēl 1839.gadā Osmāņu sultāns Abd-Al-Madžīds centās veikt 

reformas (Tanzimat – Osmāņu kodeksā noteiktas pilsoniskās brīvības), reorganizējot armiju 

un pārņemot franču likumdošanas sistēmu, taču tās neguva atbalstu pašas impērijas 

sabiedrībā. „Anglija un Francija atbalstīja Osmāņus cīņā pret Krieviju Krimas kara laikā no 

1854. līdz 1856.gadam. Visu atlikušo laiku Eiropas politikā dominēja „Austrumu jautājums” 

– proti, lielvalstu cīņa par ietekmi Osmāņu impērijā. Tas arī bija viens no Pirmo pasaules karu 
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veicinošajiem faktoriem.”88 Līdz 1875.gadam impērija jau bija tikpat kā sabrukusi, taču vēl 

nākamajā gadā sultāns Abd-Al-Hamīds II izsludināja konstitūciju, kas garantēja preses 

brīvību un cilvēktiesības, kā arī nodibināja Stambulas universitāti un skolas sievietēm. Lai 

gan 1877.gadā Tanzimat reformas tika apturētas un parlaments atlaists, jau 1908.gadā 

jaunturku nacionālistiskais grupējums ar armijas atbalstu sagrāba varu un atjaunoja 

konstitūciju, sasauca parlamentu un gāza Abd-Al-Hamīdu II, vietā ieceļot viņa brāli 

Mehmedu V. 1914.gadā jaunturki Osmāņu impēriju iesaistīja Pirmajā pasaules karā Vācijas 

pusē, kas noteica impērijas tālāko likteni. Pēc kara Osmāņu impērijas kādreizējās provinces 

Nāciju līga sadalīja starp Krieviju, Franciju un Lielbritāniju. „Gadu pēc kara beigām jauns 

turku virsnieks Mustafa Kemals (Mustafa Kemal) izglāba Osmāņu impērijas centrālo daļu 

Anatoliju un to nesadalīja starp uzvarētājiem. Vispirms viņš padzina ārzemju karaspēkus no 

Anatolijas, tad atteicās pildīt netaisnā miera līguma noteikumus, kurus sultāns bija spiests 

parakstīt.”89  

No trim 1918.gadā sakautajām lielvarām, Osmāņu impērijas mantiniece – Turcija, 

vienīgā bija spējīga noraidīt miera līgumu, ko uzspieda uzvarējušās valstis, un uz 

vienlīdzīgiem noteikumiem diskutēt par miera noteikumiem, saglabājot tās nacionālos 

pamatmērķus. „Laikā, kad gandrīz visa islāma pasaule pakļāvās Eiropas imperiālo varu 

dominancei, Turcija bija viena no retajām, kas spēja ne tikai nosargāt, bet arī pastiprināt savu 

suverēno neatkarību.”90 Mustafa Kemals – vēlāk dēvēts par Ataturku (Atatürk) – izveidoja 

jaunu Turcijas nāciju un īstenoja radikālu tās sekularizāciju un modernizāciju, izveidojot 

republiku. Jaunais republikāniskais režīms spēja sniegt karā sakautajiem cilvēkiem jaunu 

lepnuma izjūtu, balstītu uz pašcieņu par nācijas pagātni un pašpārliecinātību par tās nākotni. 

Tika palielināta arī sieviešu loma, uzskatot, ka valsts nevar pastāvēt modernā pasaulē, ja tā 

nedod vienādas iespējas visam savam iedzīvotāju kopumam. 

 

3.3. Turcijas Republikas vēsture 

Turcijas Republika tika dibināta 1923.gadā pēc Osmāņu impērijas sabrukuma un 

revolūciju un reformāciju perioda, ko vadīja Mustafa Kemals - Ataturks, kurš kļuva par 

Turcijas pirmo Prezidentu. Kad tika izveidota jaunā republika, valdība veica dažādus 

pasākumus, lai izvairītos no islāma lielās nozīmes pārvaldē – kā tas bija Osmāņu impērijas 

laikā. Revolucionārajiem modernistiem islāms bija šķērslis ceļā uz republiku, tāpēc reliģiskā 
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izglītības sistēma un reliģiskās skolas visos mācību līmeņos tika likvidētas un to vietā 

izveidotas sekulāras skolas un vienota nacionālā mācību programma, tika slēgtas arī populāras 

reliģisko tikšanos vietas. „Starp šīm reformām bija arābu alfabēta aizstāšana ar Romiešu 

alfabētu, kas ir piemērotāks turku valodas lietošanai; līdzvērtīgu tiesību garantēšana 

sievietēm; izglītības sistēmas reformēšana, tai skaitā, obligāto reliģijas mācības kursu 

atcelšana un evolūcijas teorijas kā būtiskas sastāvdaļas ietveršana bioloģijas mācību plānā. 

Lūgšanas, kas kādreiz tika skaitītas tikai arābu valodā, tika pārtulkotas turku valodā, lai 

ikviens tās varētu saprast; reliģiskā apmācība, kas notika ekstrēmistisko sektu centros Tekes 

[Tekkes], Tarikas [Tariqas] un Zavijes [Zaviyes], tika aizliegta; un tika ieviesta jauna tiesību 

sistēma, balstīta uz Eiropas modeļa.”9110 gadu laikā – no 1923.-1933.gadam, no orientālas 

(„orients” nāk no latīņu termina „orients”, kas nozīmē austrumi, burtiski saullēkts. Vēsturiski 

šis termins lietots Rietumu kultūrā attiecībā pret Āziju – „tāds, kas attiecas uz Austrumu 

kultūrām, valodām; austrumniecisks”92) impērijas tika izveidota jauna, moderna, 

rietumnieciska valsts ar jaunu identitāti un ideoloģiju; bija notikušas acīmredzamas izmaiņas 

valsts koncepcijā (tai skaitā, sekulārisms). Starp 1933. un 1948.gadu bija tikpat kā 

neiespējami studēt reliģiju Turcijā. Tika izdoti likumi, kas pieprasīja rietumniecisku ģērbšanās 

stilu. No 1934.-1947.gadam tika aizliegti svētceļojumi uz Meku. Kā jau minēts, valoda tika 

pārveidota un izveidota nacionālā vēsture, lai stiprinātu Turcijas nacionālo identitāti. „Ideja, 

ka šis „civilizācijas projekts” var tikt īstenots pat par spīti sabiedrības gribai bija mazāk 

balstīts uz kādu „orientālā despotisma” veidu kā uz „jakobīņu” elites varas pieeju attiecīgajā 

laikā.”93 Par spīti Ataturka sekulārajai politikai, viņam nācās izmantot islāmu, lai apvienotu 

nāciju. Attīstoties par ideoloģiju agrīnais kemālisms skaidri apzinājās, ka islāms ir potenciāls 

drauds modernajai nācijas valstij. Starp tipiskākajām kemālisma iezīmēm bija turku 

nacionālisms un pievēršanās laicīgai republikai, taču ideja, ka islāmam nav vietas kemālismā 

šķiet pareiza tikai pirmajā acumirklī. „paradoksāli islāms spēlē nozīmīgu lomu kemālisma 

izpratnē par nācijas valsti caur savu lomu Turcijas nacionālajā kultūrā. Tiešām, tas bija 

islāms, kas izveidoja nāciju no multi-etniskiem Osmāņu impērijas pārpalikumiem un 

pārveidoja kurdus, kaukāziešus, albāņus, bosniešus, tatārus un citus par „turkiem”.”94 
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Kad Ataturks 1938.gadā nomira, vēl aizvien bija nepieciešams pabeigt daudzas 

reformas gan valsts pārvaldes, gan kultūras sfērās, lai uzlabotu jaunizveidoto valsti. Tomēr 

islāms saglabāja savu nozīmi par spīti valdības antireliģiskajām reformām. Savukārt 

demokrātijas ieviešana 1946.gadā noveda pie izmaiņām kemālisma principos – laicīgums no 

šī brīža nozīmēja kontroli pār reliģiskām izpausmēm caur valsti. Pārņemot reliģiskos 

uzdevumus, valsts cerēja depolitizēt reliģiju un integrēt to savā „civilizācijas projektā”. Tomēr 

represīvajai politikai nebija gaidītā efekta, kas vājinātu cilvēku saikni ar reliģiju; tā noveda pie 

tādu autoritāšu rašanās, pār kurām valstij nebija ne ietekmes, ne kontroles. „Pēc 1950.gada uz 

apgaismības idejām balstītie ideāli un revolūcijas reformas sāka panīkt. Labējā spārna un 

konservatīvās kliķes un politiskās partijas bija gatavas izmantot nepieredzējušās valdības 

vājumu.95 Daļa no sociālajām izmaiņām un pilsoņu tiesībām, kas tika ieviestas pēc 1923.gada 

revolūcijas, izzuda. Daļa politiķu apelēja pie neizglītotā turku vairākuma, kas vēl aizvien bija 

ļoti reliģisks un ko spēcīgi ietekmēja reliģiskie vadītāji (šeihi un mullas), solot atgriešanos pie 

Osmāņu laikiem. Šādi nemieri turpinājās līdz militārajam apvērsumam 1960.gadā, un 

1961.gadā tika apstiprināta jauna konstitūcija, balstīta uz Rietumu tiesību sistēmas 

principiem. Šī konstitūcija aizliedza jebkādus centienus izveidot ne-sekulāru, reliģisku valsti, 

kas balstītos uz šariata likumiem. 

Par spīti šiem šķēršļiem, fundamentālistu pretenzijas turpinājās arī 1970.gados. Tika 

izveidota Nacionālā Atbrīvošanas partija (Milli Selamet Partisi), kas bija īpaša reliģiskā 

milicija, kuru dibināja un vadīja Nedžmetins Erbakans (Necmettin Erbakan). Ap šo partiju 

veidojās dažādas islāmiskās grupas, kas orientējās uz islāma valstu piemēriem ārzemēs. Šīs 

partijas nevēlējās islāmiskāku Turciju, bet gan pilnīgi citādu valsts veidu, bez tam tās bija 

spējīgas savākt pat ap 9%96 balsu, kamēr citas labā spārna partijas arī turpināja apelēt pie 

reliģiskā sentimenta, lai iegūtu varu. 1980.gados labā spārna militārā hunta, ko vadīja Kenans 

Evrens (Kenan Evren) pārņēma varu, brīdinot par komunisma draudiem. Tas kalpoja kā 

pagrieziena punkts fundamentālistiem un reliģiskajiem ekstrēmistiem, kuri sāka iegūt aizvien 

lielāku varu. Drīz vien Kenanu Evrenu nomainīja Turguts Ozals (Turgut Özal), aktīvs 

reliģiskās grupas pārstāvis, kurš 1980.gadu laikā, esot pie varas, īstenoja ekonomikas 

liberalizāciju. Taču fundamentālistu grupas organizējās valdībā, birokrātijā, bruņotajos 

spēkos, kā arī sabiedriskajā dzīvē, kamēr sekulārā kreisā opozīcija bija apspiesta. „1980. un 

1990.gados tūkstošiem rakstnieku, zinātnieku, žurnālistu un vienkāršo cilvēku izcieta 
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ilgstošus ieslodzījumus par Evrena režīma kritizēšanu.”97 Šajā laikā netika pieļauta iespējamo 

valdības rīcību seku kritizēšana vai komentēšana, to definējot kā noziegumu, kas būtu 

ekvivalents sazvērestībai pret Republiku, būšanai separātistam vai pat komunistam. Kopumā 

1990.gadu laikā atbalsts fundamentālistiem pieauga līdz pat 20%, līdz 1999.gadā nokrita līdz 

16%98. Šo fundamentālistu partiju galvenais mērķis bija izveidot teokrātisku uz šariata 

likumiem balstītu valsti ar pilsoņu kara palīdzību un veicināt džihādu (reliģiska kara pret 

neticīgajiem, nevis tradicionālajā Korāna izpratnē). Tomēr 1990.gadu otrajā pusē situācija 

sāka mainīties. Pēc tam, kad 1980.gadu beigās un 1990.gadu sākumā pieaugošu popularitāti 

guvusī Nedžmetina Erbakana vadītā Labklājības partijas (Refah Partisi, turpmāk tekstā – RP) 

ietekme un 1996.gada janvārī uzvarēja parlamenta vēlēšanās (šīs partijas veiksme galvenokārt 

slēpās tās spējā iesaistīt vienkāršos cilvēkus politiskajos procesos), un Premjerministra amatu 

ieņēmušais Nedžmetins Erbakans paziņoja, ka noraida integrāciju ES, pasludinot to par 

„cionistu sazvērestību, viņa izteikumi tika uztverti ar aizdomām. Jāatzīmē, ka viņa pirmie 

ārvalstu braucieni bija uz Lībiju un Irānu, divām ļoti islāmiskām valstīm, un tas tika uztverts 

kā norāde uz Turcijas rietumnieciskās orientācijas beigām. 1997.gada 28.februārī Nacionālā 

Drošības padome reaģēja uz fundamentālistu centieniem un veica nepieciešamos soļus 

konstitūcijas un sekulāri demokrātiskas valsts struktūras nosargāšanai, izdodot striktu 

deklarāciju, kas paredzēja, ka islāmisms ir lielākais drauds Turcijas Republikai un ka Turcijas 

militārie spēki aizsargās tās konstitūciju un sekulāro un demokrātisko struktūru jebkādiem 

līdzekļiem. Valdība tika gāzta un 1998.gadā augstākā tiesa atsauca Nedžmetinu Erbakanu no 

amata, kā arī aizliedza RP. Viņa politika bija kļuvusi nepieņemama arī daļai pašas partijas 

vadošo locekļu, un no tiem, centrējoties ap kādreizējo Stambulas mēru Redžepu Tajipu 

Erdoganu (Recep Tayyip Erdoğan), izveidojās Taisnīguma un Attīstības partija (Adalet ve 

Kalkınma Partisi, turpmāk tekstā - AKP), kura ieņēma daudz pragmatiskāku un mērenāku 

nostāju. Turguta Ozala veiktā ekonomikas liberalizācija 1980.gados, veicināja tradicionālo un 

konservatīvo uzņēmēju, kuri iepriekš bija galvenie RP atbalstītāji, modernizāciju, tādējādi 

radot Turcijā jaunu, uz eksportu vērstu uzņēmēju šķiru, kas tomēr pieturējās pie 

konservatīvajām vērtībām. 

AKP ieguva spožu uzvaru vispārējās vēlēšanās 2002.gada 3.novembrī (un atkārtotu 

uzvaru 2007.gada vēlēšanās) un fakts, ka mazākās partijas nespēja iekļūt parlamentā noteiktās 

10% vēlēšanu barjeras dēļ, ļāva iegūt AKP aptuveni divas trešdaļas no parlamenta vietām, 

tādējādi pārtraucot nestabilo koalīciju, kas sastāvēja no vairākām vienlīdz spēcīgām partijām, 
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laiku. Partijas dibinātāji, kas centrējas ap pašreizējo prezidentu Abdullu Gilu (Abdullah Gül) 

un premjerministru Redžepu Tajipu Erdoganu veidoja savu politiku, apzinoties valsts 

kemālistisko realitāti. AKP sevi apraksta kā vidus šķiras, pilsonisku un konservatīvu partiju, 

pielīdzinot sevi Vācijas Kristīgajiem Demokrātiem. Tā kā šī partija neatbilst ne RP 

nostādnēm, ne klasiskajam kemālismam, tad partijas politika attiecībā pret Eiropu (kam ir 

liela ietekme arī uz valsts iekšpolitiku), ir pārsteigusi daudzus novērotājus. AKP uzsāktās 

reformas ir panākušas, ka Turcijas politiskā sistēma ir daudz eiropeiskāka kā jebkad agrāk.. 

Tikuši izdoti daudzi likumi, lai panāktu atbilstību ES prasībām. Piemēram: „Valsts televīzijā 

ieviestas programmas kurdu valodā. Kurdu valoda ir atļauta arī izglītības iestādēs.”99 

Notikušas izmaiņas arī attiecībā uz reliģisko brīvību. AKP turpinājusi un padziļinājusi 

iepriekšējās sekulāristu valdības reformas sieviešu tiesību jomā. „ES inspirēto reformu 

procesā Turcijas Konstitūcija tika papildināta ar apņemšanos veikt nepieciešamos soļus 

sieviešu un vīriešu vienlīdzības nodrošināšanai. Vēl zīmīgāk ir tas, ka tika radikāli reformēts 

Kriminālkodekss, no kura pazuda visas atsauces uz ģimenes godu, kaunu, nevainību, 

sabiedriskām paražām, kā arī tika atcelti atvieglojumi jebkādi atvieglojumi sodiem par 

izvarošanu, tajā skaitā laulībā. Izvarošanu sāka uzskatīt par sievietes individuālo tiesību 

pārkāpšanu, nevis ģimenes goda aizskaršanu, un vīrs arī legāli vairs nav ģimenes galva.”100 

Arī jaunais Turcijas Prezidents uzsvēris savu uzticību sekulārismam, definējot to kā principu, 

kas nodrošina reliģijas un apziņas, kā arī izvēles brīvību. Abdulla Gils arī atzīmējis savu 

vēlmi sadarboties ar Turcijas militārajiem spēkiem, tādējādi mazinot Turcijas politisko 

sašķeltību. 

Kopumā var secināt, ka islāmisms kā revolucionāra masu politiskās ideoloģijas forma 

Turcijā ir izgāzies – tam ir vairāki iemesli. Revolucionāro partiju aktivizēšanās neveicināja 

Turcijas islamizāciju, drīzāk tikai radīja krīzi politiskajā situācijā. Arī islāma teroristu 

uzbrukumi iekšējiem objektiem, ir mazinājuši atbalstu revolucionāriem spēkiem Aptaujas 

liecina, ka aizvien lielāka daļa sabiedrības atbalsta tiesību sistēmas balstīšanos uz valsts, nevis 

šariata likumiem. Bez tam arī vidus šķira, kas bija Nedžmetina Erbakana galvenā atbalstītāja, 

ir kļuvusi pragmātiskāka un ir vairāk ieinteresēta attiecību uzlabošanā ar ES, nevis ar, 

piemēram, Lībiju. Veiktas arī nozīmīgas reformas, lai panāktu Turcijas atbilstību ES 

izvirzītajiem pamatprincipiem un starptautiskajām vērtībām – demokrātiju, cilvēktiesībām, 

likuma varu, vispār. Turcijā arī aizsākušās diskusijas par 1982.gada konstitūcijas uzlabošanu 
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un modernizāciju lai panāktu tās labāku atbilstību ES vērtībām, kas neliecina par islamizācijas 

draudiem. Būtiskākais garants pret islamizāciju Turcijā ir tās sabiedrība. Jāatzīmē, ka 

sekulārisma tradīcijas Turcijā ir daudz dziļākas kā jebkur citur musulmaņu pasaulē – tam 

pamatā ir gan republikas izveidošana 1923.gadā un Ataturka veiktās reformas, gan arī 

sekulārās tradīcijas, kas meklējamas jau Osmāņu impērijas laikā, kad daudzi no likumiem tika 

pieņemti balstoties uz racionāliem apsvērumiem, nevis reliģiskām dogmām. Pēdējā laikā 

Turcijā vērojama arī sekojoša tendence: „Ja arī Turcijas sabiedrība kopumā kļūst reliģiskāka, 

atbalsts šariata ieviešanai ir samazinājies no 22% 1999.gadā līdz 9% 2006.gadā. [...] tas varētu 

liecināt, ka Turcijā veidojas unikāls fenomens musulmaņu pasaulē – postmoderna 

neortodoksāla reliģiozitāte.”101 Protams, jāatzīst, ka liela nozīme Turcijas tālākā attīstībā būs 

gan tam, vai attīstīsies spēcīga politiskā opozīcija, kas tādējādi radītu alternatīvu valdībai, 

mazinot armijas ietekmi uz politiskajiem procesiem, gan pilsoniskās sabiedrības attīstībai, kā 

arī ES integrācijas procesam (tai skaitā pašas ES nostāja attiecībā pret Turcijas dalību ES 

nākotnē), kas dod būtisku ieguldījumu Turcijas demokrātijas attīstībā un stiprināšanā. 
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4. TURCIJAS IDENTITĀTES ATBILSTĪBA DALĪBAI EIROPAS 

SAVIENĪBĀ 

Galvenie argumenti pret Turcijas dalību ES saistīti ar izslēdzošajiem identitātes 

ietvariem, kas kā iemeslus Turcijas neatbilstībai „Eiropas” identitātei min uz kopējām 

vērtībām, vēsturi, kultūru un ģeogrāfiju balstītus argumentus. Attiecībā uz ES un Turcijas 

vērtību savietojamību centrālais arguments pret Turcijas dalību ir saistīts ar Turcijas atšķirīgo 

reliģiju. Tādi jēdzieni kā demokrātija, cilvēktiesības vai tolerance ir idealizēti kā vēsturiski 

Rietumiem raksturīgi. „Šādi vēsturiskojot šos jēdzienus, tie kļūst par Rietumu 

pašidentificēšanās, identitātes, kas tiek turēta kā spogulis Cita sejā, pamatu. Otrs termins, kas 

tiek salīdzināts, t.i., islāms, arī tiek padarīts būtisks un vēsturiskots, bet kā spoguļattēls 

Rietumiem, kur islāms tiek attēlots kā neracionāls, nemoderns, nedemokrātisks un despotisks. 

Šīs konstrukcijas tādējādi ir balstītas uz aizspriedumainiem priekšstatiem par salīdzināmajiem 

jēdzieniem.”102 Protams, ir jāatzīst, ka demokrātija ir vēsturiski attīstījusies Rietumos, taču tā 

nav Rietumu būtība, bet gan konkrēts gadsimtiem ilgu politisko, ekonomisko, sociālo un 

kulturālo konfliktu rezultāts. Līdzīgi kā Rietumi pieņēmuši demokrātiju par centrālo sev 

raksturīgo lielumu, tie pieņēmuši islāmu par musulmaņu vēstures centrālo iezīmi, līdz ar to 

debates par islāma sabiedrības atbilstību ES galvenokārt koncentrēta ap islāma jēdzienu, nevis 

musulmaņiem, bieži vien liekot vienādības zīmi starp islāmu ar teroristiskajām organizācijām, 

kas uz to atsaucas kā uz savu pamatu. 

 

4.1. Islāma un Eiropas Savienības pamatvērtību savietojamība 

Demokrātija ir vispārzināms princips visā pasaulē. Lielākā daļa pasaules politisko 

kustību par savu mērķi uzstādījušas šīs sistēmas ieviešanu savās valstīs. Demokrātija ir 

vispopulārākā un plašāk pieņemtā modernās pasaules politiskā sistēma. Runājot par islāmu, 

civilizāciju sadursmi, kas balstīta uz reliģiskajām atšķirībām, bieži tiek uzsvērta islāma un 

demokrātijas nesavienojamība. Tomēr, ja uzskats par to, ka demokrātija pamatā ir Rietumu 

koncepts un ideoloģija, un tāpēc tā ir fundamentāli pretēja islāma vērtībām un principiem, ir 

patiess, tad „musulmaņu pasaule, kas sastāv no 55 valstīm un ko apdzīvo vairāk kā 1,4 

miljardi cilvēku, būtu lemta diktatūrai un apspiešanai. Vēl jo vairāk, musulmaņiem būtu 

jāizvēlas starp savu ticību un demokrātiju. [...] Nepastāv iedzimtas pretrunas starp islāmu un 

demokrātiju, un demokrātiskie ideāli un principi ir arī islāma ideāli un principi. Tādējādi 
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skaidrojums, kāpēc tik daudzas musulmaņu valstis nav demokrātiskas, meklējams vēsturiskos, 

politiskos, kulturālos un ekonomiskos, nevis reliģiskos faktoros.”103 Apātija un izmisums, kas 

saistīts ar dziļām sociālajām problēmām, veicina radikālismu, tādējādi sekulāras politikas 

neveiksmes islāma valstīs, veicina politiskā islāma aktivizēšanos. Lielākajai daļai musulmaņu 

valstu, tāpat kā citām jaunattīstības valstīm ļoti nepieciešama modernizācija, attīstība un 

pašapziņa. Pēdējo dekāžu laikā, kad savu neveiksmīgumu parādīja komunisma piedāvātais 

attīstības modelis un gan sekulārās, gan islāmiskās pārvaldes modeļi nebija spējīgi piedāvāt 

risinājumu augošajām sociālajām un ekonomiskajām prasībām, musulmaņu inteliģence sākusi 

paust atbalstu demokrātijai un cilvēktiesībām. Tas tiek darīts ne tikai, lai panāktu 

modernizāciju, attīstību un pašapziņu, bet arī, lai veicinātu labāku islāma ticības piekopšanu. 

Demokrātijas neveiksmīgums musulmaņu valstīs nav saistīts ar islāma tradīcijām, bet gan ar 

modernizācijas, politikas un kultūras jautājumiem. „Visnotaļ patvaļīgā termina islāmisks 

pielietošana, lai aprakstītu valstis, reģionus un pat cilvēkus veicina neskaidrību un izpludina 

reālās problēmas. Kaut arī risinājums var prasīt islāma un tā interpretāciju aplūkošanu, 

galvenais jautājums nav par islāmu, bet par musulmaņiem. Tas nav par reliģiju, bet gan par 

modernizāciju. Islāms ir tikai viens vēstures un kultūras elements 55 musulmaņu valstīs un 

vairāk kā astoņos dažādos reģionos.”104 Šo valstu kultūras islāma vērtības un tradīcijas ir 

ietekmējušas ļoti atšķirīgos līmeņos. Tās ir tikpat atšķirīgas kā kristiešu valstis, sākot no 

Latīņamerikas līdz pat Austrumāzijai. Bez tam, pateicoties ekonomiskajai liberalizācijai, 

izglītībai, informācijas par citiem sabiedrības modeļiem pieejamībai, musulmaņu valstis 

aizvien vairāk apzinās, ka tām nepieciešamas nozīmīgas reformas. 

Ir kļūdaini apgalvot, ka musulmaņu pasaulē nepastāv demokrātija. Vismaz 750 

miljoni105 musulmaņu dzīvo vairāk vai mazāk demokrātiskā sabiedrībā, tai skaitā, Indonēzijā, 

Indijā, Eiropā, Ziemeļamerikā, Turcijā u.c. Bez tam tikpat kā nevienā valstī reliģiskie līderi 

nav tie, kam pieder vara – izņēmumi ir Irāna kopš 1979.gada, Pakistāna, Mauritānija un agrāk 

arī talibu vadītā Afganistāna (skatīt Attēlu Nr.3 - 101.lpp.). Tas, protams, neizslēdz faktu, ka 

reliģijai ir nozīmīga loma musulmaņu dzīvēs. Kopš islāma rašanās 7.gadsimtā, tieši sekulārās 

politiskās elites galvenokārt kontrolējušas politisko varu. Kaut arī radikālie musulmaņu 

aktīvisti uztver sekulārismu un suverenitāti kā islāmam naidīgus principus un demokrātiju kā 

cilvēku varu pretēji islāmam, kas uzsver Dieva varu, tas balstīts uz kļūdainas demokrātijas un 

sekulārisma vienādošanas. Taču sekulārisms nebūt nav uzskatāms par obligātu demokrātijas 
                                                
103 Islam and Democracy. // United States Institute of Peace Special Report. – 2002. - No.93. – P. 2. Available: 
http://www.usip.org/pubs/specialreports/sr93.pdf. 
104 Turpat, p.3. 
105 Turpat, p.3. 

http://www.usip.org/pubs/specialreports/sr93.pdf


 55 

prasību. Reliģija vēl aizvien ieņem nozīmīgu lomu arī demokrātisko valstu politikā – 

piemēram, ASV, Polijā u.c.  

Kā būtisks arguments tam, ka islāms kādā no tā formām ir savietojams ar demokrātiju 

ir uz sociālā kontrakta principiem balstītais Medīnas līgums, kurš pildīja arī konstitūcijas (kas 

ir tik būtiska Rietumu modernās, demokrātiskās valsts iezīme) funkciju. „Medīnas līgums arī 

parāda, kādām būtu jābūt attiecībām starp atklāsmi un konstitūciju. Muhameds [...], ja būtu 

vēlējies, varētu vienkārši atspoguļot Allāha atklāto patiesību [...] kā Medīnas konstitūciju vai 

jaunās kopienas pamatu un uzspiest šo patiesību ne-musulmaņiem. Bet tādā gadījumā viņš 

būtu pārvaldījis Medīnu Allāha vārdā, bet bez pilnīgas likumam pakļauto vienotības. 

Muhameds [...] savā lielajā gudrībā demonstrēja demokrātisko garu, pretēji autoritārajām 

tendencēm, kas raksturīgas tiem, kas uzskata sevi par viņa pēctečiem. Viņš izvēlējās šo 

vēsturiski īpašo konstitūciju balstīt uz mūžīgiem un izcilajiem principiem, kas viņam tika 

atklāti un tiecās panākt vienotību no visiem, ko varētu ietekmēt tās ieviešana.”106 Līdz ar to 

pirmā islāmiskā valsts, kas tika izveidota Medīnā, bija balstīta uz sociālā kontrakta 

principiem, tā bija konstitucionāla un tās valdnieks balstījās uz visu valsts pilsoņu konsensa. 

Pēc tradicionālajām islāma nostādnēm musulmaņi un ne-musulmaņi ir vienlīdzīgi islāma 

valsts pilsoņi ar vienādām tiesībām un pienākumiem. Kopienas, kam raksturīga cita reliģija, 

bauda reliģisko autonomiju. Medīnas konstitūcija izveidoja plurālu valsti, kas sastāvēja no 

dažādām kopienām, tā solīja visiem vienlīdzīgu drošības līmeni un vienlīdzību likuma 

priekšā, pie tam, ne tikai atkarībā no reliģiskās piederības, bet arī no materiālā stāvokļa (ko 

grūti nosaukt par raksturīgu kristiešu civilizācijai pirms apgaismības laikmeta). „Ir 

pārsteidzoši redzēt, cik Muhameda [...] interpretācija par Korānu [...] bija demokrātiska, 

toleranta un līdzjūtīga, kamēr mūsdienu musulmaņu (tādu kā, piemēram, talibi) interpretācijas 

par to pašu ir tik skarbas, autoritāras un netolerantas.”107 

Kas attiecas uz islāma un cilvēktiesību attiecībām, par galveno draudu šīm tiesībām 

uzskatāmi nevis reliģiskie vai teoloģiskie, bet gan ekonomiskie un politiskie draudi, kā arī 

izglītības trūkums. Līdz ar to Rietumu sabiedrībai būtu jāattiecas pret musulmaņiem kā pret 

partneriem cīņā ar cilvēktiesību pārkāpumiem, palīdzot tiem veikt nepieciešamās reformas un 

veidot pilsonisko sabiedrību. „Cīņa par cilvēktiesībām musulmaņu pasaulē tiks zaudēta vai 

uzvarēta nacionālajā līmenī, nevis starptautiskajā līmenī; tas, cik daudz nozīmes piešķirt 
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cilvēktiesībām, ir atkarīgs no pašiem musulmaņiem.”108 Savukārt pilsoniskās sabiedrības un 

demokrātisko režīmu stiprināšana, kā arī ekonomiskais un politiskais atbalsts musulmaņu 

sabiedrībām ir labākais veids kā cīnīties ar radikālajiem islāmistiem.  

Kalifāts (khilifa) ir viens no islāma politiskās sistēmas pamatprincipiem, kas nozīmē 

„pārstāvību”. „Cilvēks, saskaņā ar islāmu, ir Allāhā pārstāvis zemes virsū [...]; tas nozīmē, ka 

ar varu, ko tam devis Allāhs un noteiktās robežās, viņam tiek prasīts īstenot dievišķo varu.”109 

Neviens indivīds, dinastija vai šķira nevar būt Kalifāts – Kalifāta vara atrodas visas kopienas 

rokās. Šādai sabiedrībai jābalstās uz Allāha vienotības (towhid) un pravietības (risala) 

principiem, un tā nes atbildību par kalifātu kopumā un katrs tās indivīds nes atbildības daļu. 

„Šis ir tas punkts, kur islāmā sākas demokrātija. Katrs indivīds islāmiskā sabiedrībā bauda 

tiesības un varu pār Allāha kalifātu, un no šāda viedokļa indivīdi ir vienlīdzīgi. Neviens nevar 

atņemt tiesības un varu citam.”110 Valsts pārvalde tiks veidota saskaņā ar šo indivīdu 

vienošanos, un valsts vara būs tikai indivīdu deleģētās varas turpinājums. Indivīdu viedoklim 

būs nozīme valdības veidošanā, kas tiks veidota balstoties uz to ieteikumiem un vēlmēm. 

Ikviens, kurš iegūs uzticību pārņems kalifāta pienākumus savās rokās un, kad viņš šo uzticību 

zaudēs, viņš atkāpsies. No šāda viedokļa islāma politiskā sistēma ir pilnībā atbilstoša 

demokrātijas idejai. Tas, kas atšķir islāma demokrātiju no Rietumu demokrātijas ir tas, ka 

Rietumu demokrātija ir balstīta uz sabiedrības suverenitātes principa, savukārt islāma 

demokrātija uz sabiedrības kalifāta principa. Rietumu demokrātijā suverēni ir cilvēki, 

savukārt islāmā suverenitāte ir ietverta Allāhā un cilvēki ir Viņa kalifi jeb pārstāvji. Ja 

Rietumu demokrātijā valdība īsteno cilvēku gribu, savukārt islāma demokrātijā caur cilvēku 

gribu tiek īstenota Allāha griba. „Korāns skaidri pasaka, ka šīs valsts mērķis ir to vērtību 

veidošana, nodrošināšana un attīstība, ar kurām Radītājs vēlas bagātināt cilvēka dzīvi, un to 

ļaunumu, kurus Viņš uzskata par pretīgiem, novēršana un izskaušana cilvēka dzīvē.”111 

Nepārtraukta islāma prasība ir morāles principu ievērošana par katru cenu. 

Kaut arī islāma valsts var tikt izveidota jebkur pasaulē, islāms netiecas ierobežot 

cilvēktiesības un privilēģijas līdz šādas valsts robežām. Islāms ietver universālās 

pamattiesības, kurām jātiek ievērotām jebkuros apstākļos. „Piemēram, cilvēka asins ir svēta 

un nedrīkst tikt izlieta bez nopietna attaisnojuma; nav pieļaujams apspiest sievieti, bērnus, 

vecus cilvēkus, slimos vai ievainotos; sievietes gods un šķīstība ir jārespektē; izsalkušajiem 
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jātiek pabarotiem, kailajiem – apģērbtiem un ievainotajiem vai slimajiem medicīniski 

aprūpētiem, neatkarībā no tā, vai tie pieder islāma kopienai vai nāk no tās ienaidnieku 

vidus.”112 Arī islāma tiesības uz pilsonību nav ierobežotas līdz cilvēkiem, kas dzimuši 

konkrētā valstī. Savukārt jebkurš musulmanis ir tiesīgs ieņemt islāma valsts augstākos amatus 

neatkarīgi no rases, ādas krāsas vai šķiras. Islāma valsts nedrīkst pārkāpt ne-musulmaņu 

tiesības – tiem ir pilnīga apziņas un ticības brīvība, kā arī brīvība piekopt savus reliģiskos 

rituālus pēc saviem ieskatiem. Bez tam – ne-musulmaņi ne tikai drīkst izplatīt savu ticību, bet 

arī kritizēt islāmu likuma un pieklājības ietvaros. Šīs tiesības ir neatņemamas – tās var tikt 

atņemtas tikai tad, ja attiecīgais ne-musulmanis, izvēlas kļūt par konkrētās valsts pilsoni. Bez 

tam, lai cik lielā mērā kāda ne-musulmaņu valsts apspiestu konkrētās musulmaņu valsts 

pilsoņus savā teritorijā, musulmaņu valstij nav ne mazāko tiesību izliet kaut viena tajā 

dzīvojošā ne-musulmaņa asinis.  

Kopumā politikas mērķis islāmā ir atbalstīt reliģiju un pārvaldīt pasauli, līdz ar to no 

katra musulmaņa tiek prasīta atbildība. „Patiesa demokrātija nav tirānisku valdnieku vai to 

sabiedroto untumi un vēlmes, tā nav vieta, kur ieslodzīt tās apkarotājus un nav vieta, kur 

spīdzināt tās atbalstītājus. Demokrātija ir vienkāršākais un pareizākais veids, kā sasniegt 

cienījamas dzīves mērķus, kā iepazīstināt visus ar Allāhu un islāmu. [...] Tā ir vieta, kur brīvai 

un cienījamai nācijai tiek dotas tiesības izvēlēties, novērtēt valdnieku, mainīt valdības bez 

apvērsumiem un asins izliešanas.”113 Demokrātijas būtība paredz, ka sabiedrība un cilvēki var 

izvēlēties cilvēkus, kas tos pārvaldīs, ka šiem cilvēkiem ir tiesības izvēlēties, kritizēt un tie 

nav spiesti pieņemt sistēmu un politiku, kam tie nepiekrīt. Korāns ietver nosodījumu tirāniskai 

pārvaldei, kā arī cilvēkiem, kas šādu pārvaldi pacieš un atbalsta. Tāpat tas pieļauj daudzpartiju 

un dažādu kustību eksistenci, ja vien to apvienošanās nav iespējama kādu principu, pieeju un 

izpratnes dēļ. Vēlēšanas savukārt ir apliecinājuma veids – par godīgu tas uzskatāms, ja 

attiecīgā persona nav sodīta par noziegumu. Ja kāds šādi balso vai atturas no vēlēšanām, 

izraisot uzticības vērta un piemērota kandidāta sakāvi un mazākas uzticības vērta un 

neatbilstoša kandidāta uzvaru, šī persona ir rīkojusies pret Allāha gribu attiecībā uz 

apliecinājuma sniegšanu. 

Demokrātija un cilvēktiesības ieņem ļoti nozīmīgu lomu daudzu islāmisko partiju 

politiskajā dienaskārtībā. Tomēr dažas no partijām un daļa cilvēku to neatbalsta, jo tās centrā 

ir cilvēku suverenitāte. „Modernās pasaules islāmiskās partijas un islāma zinātnieki domā par 
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politisko sistēmu, kurā valdība pārvalda valsti caur parlamentu. Arī viņi vēlas rīcības brīvību, 

vēlēšanu tiesības cilvēkiem, likuma varu, neatkarīgu un brīvu tiesu varu, brīvu presi, cilvēku 

pamattiesības utt. Tie ir arī demokrātiskas sistēmas priekšnoteikumi.”114 Teorētiski, islāms 

uzsver Allāha suverenitāti, kamēr Rietumu demokrātija atbalsta suverenitāti, kas pieder 

cilvēkiem. 

Nepārtrauktās debates par islāma nozīmi Turcijā rada nepieciešamību pievērst 

uzmanību laikam, kad tika izveidota pašreizējā Turcijas likumdošana – uz Mustafa Kemala 

Ataturka, kurš veicināja Turcijas modernizāciju un republikānisko pārvaldi, laiku. Ataturka 

idejas pamatā bija definēt, kuri ir tie kritēriji, kas nosaka Eiropas pārākumu pār citām nācijām, 

un izmantot šos kritērijus, lai panāktu Turcijas sabiedrības dzīvotspēju modernajā pasaulē 

(imitējot „Eiropas” identitāti). „Viņš uzskatīja, ka vienīgais veids, kā izdzīvot politiskajā vidē, 

ir kļūt „tik atbilstošam videi” kā spēcīgākā sabiedrība.”115 Līdz ar to viņš pārveidoja Turcijas 

sabiedrību no atpalikušas, neizglītotas islāma sabiedrības par progresīvu, izglītotu un laicīgu 

nāciju, tādējādi glābjot Turciju no sabrukšanas, kāda piemeklēja Osmāņu impēriju. Viņš 

uzskatīja, ka jebkurai nācijai, lai tā izdzīvotu modernajā pasaulē, nepieciešama racionāla 

domāšana un uzvedība, tikai sekulāra izglītība un pilnīgs baznīcas un valsts nošķīrums, 

demokrātiska pārvaldes sistēma, kā arī sieviešu izglītošana un emancipācija. Savukārt 

sabiedrībai šīs patiesības jāapgūst un jāpiemēro vienmēr. Kemals Ataturks šos uzskatīja par 

iemesliem, kāpēc tika sagrauta Osmāņu impērija, kā arī tehnoloģiski un ideoloģiski attīstītāko 

Eiropas valstu (Anglijas, Francijas, Vācijas, arī Itālijas) veiksmīgumam, līdz ar to pieņēma 

20.gadsimta sākuma Eiropas valstu piemērus kā modeli Turcijas tālākai attīstībai. 

 

4.1.1. Turcijas piemērs 

Turcija ir musulmaņu nācija, taču konstitucionāli tā ir sekulāra valsts.„Turcijas 

Republika ir demokrātiska, sekulāra un sociāla valsts, kurā valda likuma vara; kura patur prātā 

sabiedriskā miera, nacionālās solidaritātes un taisnīguma principus; ievēro cilvēktiesības; ir 

lojāla Ataturka nacionālismam un ir balstīta uz fundamentālajiem principiem, kas izteikti 

Preambulā”116. 1923.gada 29.oktobrī Turcijas Republika tika proklamēta Ankarā, un par tās 

Prezidentu kļuva Mustafa Kemals, vēlāk nosaukts par Ataturku. Vecais kalifāts deva ceļu 

laicīgai nācijas valstij ar jaunām valstiskajām struktūrām un tiesību sistēmu. Tika ieviests 
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parlaments un valdība, kas konstitucionāli aizsargā personu tiesības un brīvības. (Turcijas 

Konstitūcija pēdējo reiz tika atjaunota un atkārtoti apstiprināta 1982.gadā.) Turcija ir viena no 

retajām sekulārajām un demokrātiskajām musulmaņu valstīm. Aptuveni 99%117 Turcijas 

iedzīvotāju ir musulmaņi, taču, jāatzīmē, ka būt musulmanim Turcijā nenozīmē, ka visi šie 

musulmaņi piekopj ortodoksālo islāmu. Atšķirībā no daudzām konstitūcijām citās islāma 

valstīs, Turcijas Konstitūcijas aizliedz reliģisko likumu dominēšanu pār valdību un sabiedrību 

un pieprasa lai valsts un reliģija tiktu nošķirtas.  

Turcijas varas dalīšanas sistēma atbilst Rietumu sabiedrībā pieņemtajam modelim, 

ietverot likumdošanas, tiesu un izpildvaru. Turcija ir tādu starptautisko organizāciju locekle 

kā Melnās jūras ekonomiskās sadarbības organizācija, Ekonomiskās sadarbības un attīstības 

organizācija, Apvienoto Nāciju Organizācija (turpmāk tekstā - ANO), NATO, Eiropas 

Padome un Islāma konferences organizācija, kā arī asociētā ES locekle. „Turcija ir 

parakstījusi Eiropas Cilvēktiesību konvenciju un līdz ar to pieņem Eiropas Cilvēktiesību 

tiesas jurisdikciju.”118 „Augstākā tiesu vara Turcijā ir Anayasa Makhemesi (Konstitucionālā 

tiesa). Izpildvara ir pakļauta Konstitucionālajai tiesai, kas izskata arī apturēto likumdošanu. 

Likumdošanas varu pārstāv Nacionālā Asambleja, kas sastāv no 550 deputātiem un ir 

nacionāli ievēlēta vispārējās vēlēšanās uz pieciem gadiem. Tā ir atbildīga par likumdošanu un 

ievēl Prezidentu, kura pilnvaru termiņš ir septiņi gadi un kuram ir ierobežotas veto tiesības. 

Izpildvara sastāv no prezidenta, Premjerministra un Ministru padomes.”119  

Turcijā pastāv daudzpartiju sistēma, un balsstiesības ir piešķirtas visiem pilsoņiem, 

kas sasnieguši 18 gadu vecumu, savukārt no 30 gadu vecuma visi Turcijas pilsoņi ir tiesīgi 

balotēties vēlēšanās; Turcijā ir paredzēta arī referenduma iespēja. Jāatzīmē, ka Osmāņu 

impērijas laiks bija balstīts uz minimālas politiskās līdzdalības, taču tuvojoties 19.gadsimta 

beigām nekonvencionālā līdzdalība pakāpeniski pārveidojās par konvencionālu. Elites un 

zināmā mērā arī masas pakāpeniski sāka apzināties, ka leģitimitātes galvenais avots atrodas 

sabiedrības masas rokās. Kaut arī Turcijā jau kopš 1923.gada pastāvēja republika, līdz Otrā 

pasaules kara beigām Turcijas politika bija balstīta uz vienas partijas varu. „Taču līdz ar 

1946.gadu masu mobilizācija konkurējošu daudzpartiju vēlēšanās kļuva par vienīgo 

leģitimitātes avotu valsts valdībai.”120 Pēdējās vispārējās vēlēšanās, kas notika 2007.gada 
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22.jūlijā ar ievērojamu pārsvaru uzvarēja AKP, tādējādi iegūstot iespēju veidot valdību 

vienatnē. Šajās vēlēšanās parlamentā iekļuva tikai trīs partijas, jo, lai partija iekļūtu 

parlamentā, tai jāpārvar 10% barjera. Pašreizējais Turcijas Republikas Prezidents it Abdulla 

Gils, bijušais Turcijas Ārlietu ministrs. „Katra reliģiski-konservatīvo partiju elektorālā 

veiksme pēc trim militārajiem apvērsumiem ir novedusi pie vairāk demokrātijas un tajā pašā 

laikā vairāk reliģijas.”121 Tātad var uzskatīt, ka demokrātiju galvenokārt vecinājuši tieši 

reliģiski konservatīvie spēki, kuri nenoliedz reliģijas lielo nozīmību Turcijas sabiedrībā, tajā 

pašā laikā saglabājot Ataturka uzsākto reformu virzienu. Pašlaik „šķiet, ka Turcija piedzīvo 

konvencionālās politiskās līdzdalības un protesta potenciāla, kas ir līdzvērtīgs konsolidētajām 

Eiropas Savienības dalībvalstīm un ASV, fenomenu.”122 Tomēr vēl aizvien pastāv daži 

ierobežojumi, kas attur Turcijas pilsoņus no iesaistīšanās nekonvencionālos politiskās 

līdzdalības pasākumos. Taču liberalizācija, kas saistīta ar atbilstības Kopenhāgenas kritērijiem 

panākšanu, visticamāk vēl vairāk veicinās pilsoņu politisko līdzdalību, kas savukārt liecina 

par demokrātijas nobriešanu. 

Turcijas tiesību sistēma ir tikusi pilnībā saskaņota ar kontinentālās Eiropas sistēmu. 

„Turcijas civiltiesību sistēma tikusi pārveidota, ietverot elementus galvenokārt no Šveices 

Civilkodeksa un Saistību kodeksu, kā arī no Vācijas Komerclikuma. Administratīvie likumi 

ietver līdzības ar Francijas piemēru, savukārt Krimināllikums ar Itālijas piemēru.”123 Kas 

attiecas uz cilvēktiesībām, Turcijas Konstitūcijas 10.paragrāfa, 10.pants paredz sekojošo: 

„Visi indivīdi ir vienlīdzīgi bez jebkādas diskriminācijas likuma priekšā, neatkarīgi no 

valodas, rases, ādas krāsas, dzimuma, politiskajiem uzskatiem, filozofiskās nostājas, reliģijas 

un sektas vai citiem līdzīgiem apsvērumiem. Neviens indivīds, ģimene, grupa vai šķira 

nedrīkst tikt priviliģēta attiecībā pret citiem.”124 Arī pašreizējā situācija Turcijā parāda, ka 

viedoklis Turcijā par islāma reliģiskajiem likumiem – šariatu ir ļoti atšķirīgs no citām, daudz 

reliģiskāk noskaņotajām islāma valstīm. Saskaņā ar 2007.gada aptauju 41% turku uzskata, ka 

šariats nav uzskatāms par likumdošanas avotu, un tikai 5% Turcijas iedzīvotāju uzskata, ka 

tam būtu jābūt vienīgajam tiesību avotam (skatīt Grafiku Nr.4 - 102.lpp.). Jāatzīmē, ka pēdējo 

gadu laikā atbalsts uz reliģiskajiem likumiem balstītai Turcijai ir samazinājies un atbalsts 

sekulārismam ievērojami palielinājies – to parāda aptauja par jautājumu, vai Turcijas 

iedzīvotāji atbalstītu uz šariata pamatiem veidotu reliģisku valsti Turcijā. Ja 1995.gadā šādu 
                                                
121 Seufert, G. “Islamism and Turkey. Democracy as an Islamic Concept”. Qantara.de. February 5, 2007. 
Available:  http://www.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-301/_nr-65/_p-1/i.html. 
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Democracy Today / Eds. A. Çarkoğlu, E. Kalaycioğlu. - New York: Tauris&Co Ltd., 2007. P.111. 
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iespēju izslēdz 61,8% Turcijas iedzīvotāju, tad 2002.gadā jau 74,1%125 (skatīt Tabulu Nr.3 – 

103.lpp.). Tas liecina par sekulāras likumdošanas un valsts iekārtas stabilitāti Turcijā. Līdz ar 

to turku partejiskās izvēles nebūt tik lielā mērā nenosaka reliģiozitāte. 

Turcijas tiesību sistēma nav tikai republikāņu tradīcijas rezultāts un tās pirmsākumi 

meklējami agrāk kā 20.gadsimtā. Tāpat arī nevar uzskatīt, ka tā radās tikai sākot ar 1839.gadu, 

kad reformu, balstītu uz Eiropas pilsoniskajām tradīcijām, rezultātā, Osmāņu impērijā tika 

ieviesti jauni likumi. „Patiesībā vārdu: „Dod Cēzaram to, kas ir Cēzara, un Dievam to, kas ir 

Dieva” atspoguļojušies jau daudz ātrāk, ja ne Osmāņu sultāna Suleimana I vārdā (1520.-

1566.gads), kas ir zināms kā „Kanuni” jeb likumdevējs. Realitātē pastāvēja vesels likumu 

kopums, saukts par „Kanun” (cilvēka veidoti un apstiprināti), kas pastāvēja atsevišķi no 

šariata un, un Suleimana I kā galvenā likumdevēja reputācija izgāja tālu ārpus Osmāņu 

impērijas robežām.”126 

Galvenais traucēklis daudzu musulmaņu valstu sabiedrību miermīlīgai transformācijai 

ir nevis radikālas reliģiskās kustības, bet gan politiskās un ekonomiskās liberalizācijas 

trūkums. Politiska un ekonomiska valsts un ekonomikas liberalizācija novērstu hegemonisku 

un totalitāru uzskatu dominēšanu sabiedrības dzīvē. „Islāma kustības kļūst reakcionāras vai 

radikālas, ja valsts, kurā tās darbojas ir autoritāra un liedz telpu ekonomiskai liberalizāciju.”127 

Jāatzīmē, ka sekularizācija Turcijā nenozīmē reliģijas izzušanu, bet drīzāk ticības un uzskatu 

sistēmas pārkārtošanu, bez tam reliģija ne tikai Turcijā, bet arī citās modernajās sabiedrībās ir 

kļuvusi par atmiņas un vērtību saglabātāju. Paradoksāls ir Turcijas reliģisko autoritāšu 

sekularizācijas process paralēli islāma lomas atdzimšanai Turcijas politiskajā identitātē. 

„Reliģijas atdzimšana Turcijā, tāpat kā daudzās citās valstīs, nav savstarpēji izslēdzoša ar 

individualizācijas, subjektivizācijas un pluralizācijas procesiem. [...] Islāma idejiskā funkcija 

un uzsvars uz taisnīgumu vienmēr padarījis islāmu par pretošanās reliģiju un resursu, ko lietot 

pret apspiešanu.”128 Galvenie spēki, kas iezīmējuši modernās Turcijas politisko diskursu, ir 

bijusi kombinācija starp jaunizveidojušos vidusšķiru un jaunu islāma intelektuāļu paaudzi. 

„Turcijas gadījums skaidri parāda, ka iekļaujošais konteksts, ko sniedz politiskais plurālisms, 

augšupvērsta sociālā mobilitāte un autonomā pilsoniskā sabiedrība rada veicinošus apstākļus 
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priekš sekulāri-valstisku elišu un uz islāmu definētu grupu sakļaušanās un savstarpējās 

atzīšanas.”129 

1949.gadā, nodibinoties Eiropas Padomei, Turcija kļuva par tās dalībvalsti. Tā bija arī 

viena no Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dibinātājām, kā arī kļuva par 

NATO dalībvalsti 1952.gadā. Ņemot vērā tās uz Eiropu vērsto pagātni, saņemot reālu ES 

integrācijas perspektīvu, Turcija var veicināt Eiropas vērtību – demokrātijas, cilvēktiesību, 

aizsargāšanu nākotnē, kā arī veicināt dialogu starp dažādām kultūrām. Turcijas un tās 

atšķirīgās kultūras iekļaušana ES, palīdzētu ES kļūt gan kosmopolītiskākai, gan tolerantākai. 

Plurālisms ir Turcijas islāma galvenā iezīme – šis plurālisms ir bijis galvenais Turcijas 

demokratizācijas kustības nodrošinātājs un atbalsta punkts. Turcijas islāmam raksturīgas 

vairākas pamatiezīmes. Tas ir robežislāms, kas nepārtraukti evolucionē spriedzes starp 

ortodoksālo un heterodoksālo islāmu, sasaistot vietējās un universālās islāma versijas. Tas 

kalpo kā dažādu etnisko grupu saliedētājs. Un „tirgus apstākļi un vidusšķiras veidošanās ir 

būtiskākais pilsoniskās sabiedrības veidošanā, un šie faktori ir nepieciešami arī islāma 

liberālas versijas attīstībai. Turcijas islāms, kas ir balstīts sūfismā [8.gadsimtā radies 

misticisks islāma virziens, kas paredz, ka „vienīgais īstenais ceļš uz atziņām ir dziļa 

intuīcija”130] un ko iezīmē Turcijas kā robežvalsts apstākļi, ir plurālistisks un liberāls.”131 

Kopš Turcijā pie varas nākuši mērenie islāmisti - AKP, arī arābu valstis visbeidzot 

sākušas pievērst uzmanību Turcijas pašreizējai attīstībai. Arābu islāmisti un intelektuāļi 

aizvien vairāk ir ieinteresēti mācīties no Turcijas pieredzes islāma un demokrātijas 

apvienošanā. „Turcijas valsts svētkos 29.oktobrī, Libānas laikraksts izteicās, ka Turcijas 

pieredze var būt piemērs visām arābu valstīm, kas uzsākušas ceļu uz demokrātiju. ”132 

Protams, jāatzīmē, ka, pateicoties savai atšķirīgajai vēsturei, Turcija nekad nevarēs radīt tādu 

modeli, ko arābu valstis varētu pārnest viens pret vienu uz savām politiskajām sistēmām, taču 

būtiskākais ir tas, ka kļūtu redzams, ka tas ir iespējams. Bez tam „kristiešu Eiropas vēlme 

pieņemt musulmaņu Turciju kalpotu kā signāls, ka Eiropa nevēlas nostāties pret islāma 

pasauli uz reliģiskiem pamatiem. Tas varētu atvērt jaunu nodaļu labās attiecībās starp 

musulmaņiem un kristiešiem visā pasaulē un radīt reālu dialoga un mijiedarbības iespēju starp 
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kultūrām un reliģijām.”133 Turcijas uzņemšana dotu iespēju veicināt stabilitāti un mieru, taču 

Eiropai jāatceras, ja Turcija pilnībā izpildīs ES uzņemšanas kritērijus, tad Turcijas uzņemšana 

vai neuzņemšana ietekmēs attiecības ar visu musulmaņu pasauli kopumā.  

„Sociālajās zinātnēs ir grūti atrast kādu pētījumu par islāma lomu politikā, kas būtu 

sarakstīts pirms Irānas revolūcijas [1979.gads], jo līdz tam modernizācijas teoriju 

teleoloģiskajos [uzskats, ka organismu vai sistēmu attīstība un pārmaiņas izskaidrojamas ar 

to, kādiem mērķiem, nolūkiem, nodomiem vai projektam tie kalpo134] izklāstos, neatkarīgi vai 

tā būtu marksisma vai liberālisma versija, nebija vietas tādiem jēdzieniem kā reliģija, kultūra, 

etnoss vai rase.”135 Tomēr kopumā islāms nav pretrunā ar demokrātijas principu un tas var tikt 

pārņemts, kā tas jau izdarīts, piemēram, Turcijas gadījumā – gan konstitucionāli, gan lielā 

mērā arī praktiski. Jāatzīmē, ka arī Rietumu pasaulei būtu jāpārvar savi aizspriedumi, jāapgūst 

un jāsaprot, ka izpratne par islāmu kā vardarbīgu un uz diktatorisku sistēmu vērstu reliģiju ir 

kļūdaina. Tai būtu jācenšas pārtraukt uztvert islāmu kā cēloni musulmaņu sabiedrības 

problēmām, apzinoties, ka tās galvenokārt izraisītas ekonomisku, modernizācijas un izglītības 

trūkuma radītu problēmu rezultātā.  

„Ja tiks sniegta reāla Eiropas perspektīva, Turcija var nākotnē palīdzēt Eiropai 

aizstāvēt tādas vērtības kā demokrātija, cilvēktiesības un cieņa un vēlme iesaistīties dialogā ar 

citām kultūrām un reliģijām. [...] Turcijas kategoriska izslēgšana no Eiropas integrācijas 

procesa, ietver sevī jaunu mūru radīšanas draudus Eiropā.”136 Tie būtu jauni šķēršļi starp 

nācijām un cilvēkiem, kristiešiem un musulmaņiem. 

Mērķis, ko uzstādīja Mustafa Kemals Ataturks, dibinot Turcijas Republiku, bija 

sasniegt Eiropas līmeni, līdz ar to Turcijas uzsāktais kurss nevar būt savādāks, kā vērsts uz 

integrāciju Eiropas vērtību kopienā. Tomēr pašā ES pastāv dažāda veida iebildumi pret 

Turcijas dalību ES. „Šīs bailes it tikpat saprotamas cik viegli novēršamas. Faktam, ka lielākā 

daļa Turcijas iedzīvotāju ir musulmaņi, nevajadzētu tikt saistītam ar bieži pieminētajiem 

„draudiem Eiropas jūdaisma-kristietības saknēm”. Ja tai tiks sniegta ticama Eiropas 

integrācijas perspektīva, Turcija var pārvarēt Eiropas aizspriedumus, kas dod vietu 
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kristiešiem, izslēdzot citas reliģijas.”137 Neviena cita valsts nebūtu tik piemērota šai lomai, jo 

tieši Turcija ir parādījusi, ka islāma reliģija ir savietojama ar demokrātiju.  

Turcijas veiktās reformas un islāma demokrātiskās iezīmes, protams, nenozīmē, ka 

jebkurš islāma paveids un interpretācija ir būtībā demokrātiska, tomēr tas parāda, ka islāms 

neietver nepārvaramas pretrunas ar „Eiropas” politiskajām vērtībām. Tāpat arī netiek noliegts, 

ka Turcijā vēl aizvien pastāv dziļas problēmas gan attiecībā uz cilvēktiesību ievērošanu – gan 

dzimumu, gan etniskās, gan reliģiskās vienlīdzības ziņā, gan attiecībā uz politiskajām un 

pilsoniskajām brīvībām (skatīt Tabulu Nr.1. – 94.lpp.). Tomēr pašai ES būtu būtiski pievērst 

padziļinātu uzmanību islāma iezīmju skatīšanai un skaidrošanai, ja vien tās interesēs nav 

palielināt izveidojušos plaisu starp Rietumu un pārējo, īpaši islāma, pasauli. 

 

4.2. Turcijas vēsturiskā, kultūras un ģeogrāfiskā atbilstība dalībai Eiropas 

Savienībā 

Otrs argumentu kopums, ko ES sabiedrība izmanto, lai pamatotu savu negatīvo 

nostāju pret Turciju ir balstīts uz vēsturiskiem, kulturāliem un ģeogrāfiskiem argumentiem, 

kuri nav savstarpēji nošķirami. Vēsture nosaka jebkuras kopienas kultūru, savukārt ģeogrāfija 

nav strikti definēts, bet gan vēsturiski veidots un idejiski noteikts lielums.  

Izslēdzošais identitātes ietvars, kas balstīts uz ģeogrāfiju, balstās uz šim līdzīgiem 

apgalvojumiem: „Turcijai pieder neliels Eiropas anklāvs, taču tas aptver tikai piecus 

procentus tās teritorijas un astoņus procentus tās iedzīvotāju. Pārējā valsts atrodas Āzijā, 

Anatolijas plato.”138 No šī apgalvojuma izriet, ka pieci procenti nav pietiekams teritorijas 

lielums, lai valsts varētu būt potenciālā ES locekle, kā arī tas, ka politiskajai savienībai jātiek 

definētai uz ģeogrāfisko robežu pamata. Šīs robežas tiek uzskatītas par dabiski noteiktām un 

tāpēc arī neapšaubāmām un nemaināmām. Kaut arī šis arguments pēc tā būtības nav loģisks 

iemesls Turcijas dalības atteikšanai, tas ir dziļi iesakņojies ES sabiedrībā.  

No vēsturiski izslēdzošajiem argumentiem izriet uzskats, ka Turcija un Tuvo 

Austrumu valstis, kuras nav skāris renesanses un apgaismības laikmets, var tikai kopēt vai 

imitēt Eiropas vērtības, nevis tās pārņemt. Dažādi aktieri atsaucas uz dažādiem vēsturisko 

notikumu periodiem, piemēram: „Eiropas, kurā valda domu brīvība, likuma vara un 

demokrātija, saknes meklējamas kristīgajos viduslaikos, kā arī senajā pasaulē, bet ne 

musulmaņu pasaulē.”139 Te būtu jāatzīmē, ka senajos laikos Turcijas pašreizējā teritorija 
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atradās Austrumromas impērijas sastāvā, bet viduslaikos piederēja pie kristīgās pasaules, 

Konstantinopolei esot būtiskai kristietības metropolei. Taču uztvere par „pašiem”, kas ir 

balstīta uz idejām par kopīgu vēsturi, kultūru un līdz ar to vērtību kopienu, balstās tieši uz 

šāda veida argumentiem. Tāpēc, skatoties uz Turcijas vēsturi no Ataturka laikiem, pastāv plaši 

izplatīts viedoklis, ka demokrātiskās reformas varēja tikt uzspiestas, taču tās nekad nevarēs 

tikt ietvertas sabiedrības mentalitātē. Vēl jo vairāk, dažkārt vērtību kopiena tiek saistīta ar 

reliģisko – jūdaisma un kristietības, ietekmi.  

Tiek uzsvērts, ka kristiešu mantojums ir licis pamatus individuālisma, plurālisma, 

brīvības, minoritāšu aizsardzības, solidaritātes, demokrātijas un likuma varas principiem. 

(Jāatzīmē, gan, ka kristietība savos pirmsākumos praktiskajās izpausmēs ne vienmēr saistāma 

ar demokrātiju, vienlīdzību vai brīvību u.tml.) Šajā kontekstā īpaša uzmanība tiek pievērsta 

reliģijas jautājumam Eiropas sekularizācijas procesa kontekstā, kurš tiek uzsvērts kā unikāls 

un tikai Eiropai raksturīgs. Turpretim Turcija, par spīti savai sekulārajai politiskajai sistēmai, 

tiek uztverta kā orientāla [austrumnieciska, no rietumiem atšķirīga] un neeiropeiska. Un arī 

šajā gadījumā kalpo arguments, ka laicīgs varas dalījums Turcijā tika ieviests tikai 1920.gados 

un tādēļ nevar būt iesakņojies sabiedrības uzskatos. Gribētos gan uzsvērt, ka mūsdienu 

Austrumeiropas valstis vispār tika nodibinātas tikai ap šo laiku, atdaloties no Krievijas 

impērijas, nemaz nerunājot par lielo lomu, ko šajā impērijā spēlēja baznīca. 

Būtiska problēma ir Eiropas nevēlēšanās atzīt Eiropas vēstures un kultūras islāmisko 

dimensiju un Turcijas eiropeisko identitāti. „Patiesībā agrajos viduslaikos pašreizējā Turcijas 

teritorija kulturāli bija „Eiropā” un pašreizējā Skandināvija, Centrāleiropa, Pireneju pussala, 

Krievija un britu teritorijas kulturāli atradās „Āzijā”.”140 Eiropas kultūras izcelšanās ir lielā 

mērā saistīta ar Turciju. Pirms izteikt pārsteigumu par Turcijas kandidatūru dalībai ES, 

balstoties uz apgalvojuma, ka tā būtu pirmā musulmaņu valsts, kas kļūtu par dalībvalsti, 

jāatceras, ka uzskats, ka islāms nav saistīts un atbilstošs Eiropai, ir maldīgs.  

Vairāku Eiropas kultūru rašanās ir tieši saistīta ar Turciju. „Runājot par ES 

kandidātvalsti būtu jāpatur prātā, ka mēs runājam par a) zemi, kurā atradās Troja un 

norisinājās leģendārais Trojas karš, b) Joniešu pilsētvalstis, c) Epigonijas Aleksandra Atalīdu 

dinastijas teritoriju, d) Marka Antonija, Romas impērijas pro-konsula uz Austrumiem valdības 

centrs [...], e) būtiska Romas impērijas sastāvdaļa, f) Austrumromas (Bizantijas) impērijas 

mugurkauls un visbeidzot, g) ietvars, kurā atrodas Thyateira (Akhisar), Ephesos (Efes), 

Pergamon (Bergama), Sardeis (Sart), Smyrna (Izmir), Laodicea (Denizli) un Philadelphia 
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(Alasehir), septiņas pilsētas – kristiešu baznīcas no Jāņa Atklāsmes grāmatas.”141 Tāpat 

Turcija ir arī Homēra dzimšanas vieta, kā arī pirms-Sokrāta filozofijas vieta. Mēs uzskatām, 

ka filozofija attīstījusies Eiropā dažādos vēstures momentos, tādējādi atšķirot Eiropas 

kontinentu no Āzijas, Āfrikas un pirms-Kolumba Amerikas. Tomēr filozofijas pirmsākumi 

meklējami Jonijā – Turcijā. Pirms Sokrāta filozofi, kuri lika pamatus Senās Grieķijas un 

Romas filozofiskajiem uzskatiem, cēlušies no Jonijas. „Taless, Anaksimandera un 

Anaksimenesa dzimtā pilsēta bija Milēta (Milet), savukārt Heraklīta – Efesa (Ephesos (Efes)) 

– abas Turcijā.”142 Hērodota darbi iezīmēja Grieķu – Romiešu pasauli, tādējādi kļūstot par 

iemeslu, kāpēc vēlākās paaudzes viņu uzskatījušas par „vēstures tēvu”. Hērodots dzimis 

Halikarnāsā (Halicarnasus) (šodien Bodruma Turcijā) un Grieķijas kultūrā tika iekļauts tikai 

pēc savu anti-persiešu, pro-atēniešu darbu sarakstīšanas. Kaut arī civilizāciju vēsture jau bija 

sākusies 2000 gadus pirms Hērodota – Mezopotāmijā un Ēģiptē, Hērodota darbi bija 

dominējoši gan Senajā Grieķijā un Romā, gan viduslaiku Eiropā. Līdz ar to var uzskatīt, ka 

Eiropas historiogrāfija pirmsākumi meklējami Turcijā. 

Arī kristietības veidošanās laiks lielā mērā saistīts ar Mazāziju – Anatoliju, mūsdienu 

Turcijas teritoriju. Jāņa Atklāsmes grāmata kā jau iepriekš minēts ietver atsauces uz septiņām 

Anatolijas baznīcām, bez tam Jānis pirms Atklāsmes grāmatas izveidošanas pavadījis vairākus 

gadus modernajā Turcijā. „Abos – Eiropas un Āzijas – Turcijas krastos, Stambula 

iemūžinājusi reliģiski – politisko tēlu kā divu, Austrumromas (Bizantijas) un Osmāņu, 

impēriju diženā galvaspilsēta. Jaunā Roma – Konstantinopole / Stambula ir pasaules vēstures 

viens no būtiskākajiem (ja ne unikāls) impērijas galvaspilsētas piemērs, kas pēc impērijas 

sabrukuma kļūst par iebrucēja (un sekotāja) galvaspilsētu!”143 Visiem eiropiešiem neatkarīgi 

no piederības, uzskatiem, ideoloģijas un ticības jāatceras, ka Konstantinopolei (mūsdienu 

Stambulai) bijusi liela nozīme kristietībā – Konstantinopoles patriarhāts – Jaunā Roma bijusi 

gandrīz tikpat nozīmīga kā Roma. „Kopumā visas kristiešu sinodes, kas notika pirmajā gadu 

tūkstotī notika uz mūsdienu Turcijas zemes, respektīvi, 1) Pirmā Ekumēniskā Nikajas (Nicae) 

sinode (325), 2) Laodikejas (Laodicea) sinode (364), 3) Pirmā Konstantinopoles sinode (381), 

4) Pirmā Ekumēniskā Efesas sinode (431), 5) Ekumēniskā Halcedonas (Chalcedon) sinode 

(451), 6) Otrā Konstantinopoles sinode (553), 7) Trešā Konstantinopoles sinode (680-681) un 

8) Ceturtā Konstantinopoles sinode (869-870).”144 „Balstot Eiropas definīciju uz kristietības, 

Turcija var tikt nosaukta kā viens no Eiropas šūpuļiem. [...] Saikne ar Eiropu varētu stiprināt 
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daļēji izzudušās tradīcijas un atgriezt Eiropu pie dažām tās saknēm. [...] Viņi visi runā par 

Turciju, bet neviens nepiemin ilgos Osmāņu gadsimtus, kuru laikā Turcija rakstīja Eiropas 

vēsturi gan ar cīņu asinīm, gan līgumu tinti. [...] Stambula kādreiz bija Konstantinopole un arī 

Austrumromas impērijas galvaspilsēta. Troja atradās Turcijā, un apmaiņa starp arābiem un 

turkiem nozīmēja to, ka Eiropa iepazinās ar matemātiku un antīko pasauli.”145 Tādējādi 

ģeogrāfiski Turcijas teritorija nevar tikt atdalīta no Eiropas kā tai nepiederīga, jo gadsimtiem 

tā bija kristiešu pasaules sastāvdaļa.  

 Iespējams, ka centrālie eiropiešu iebildumi pret Turcijas dalību saistīti ar 

Konstantinopoles zaudēšanu 1435.gadā kā milzīgu vēsturisku neveiksmi un kristietības 

sakāvi. Par spīti pašreiz draudzīgajām attiecībām starp Eiropu un Turciju, vēl aizvien pastāv 

neuzticība un dažreiz pat naidīgums, kas dziļi iesakņojies Eiropas kristīgajā pagātnē. 

„Lielākajai daļai izglītoto rietumeiropiešu vārdi „turki” un „Turcija” ietver kompleksas 

emocionālas asociācijas, ko iekrāso nesaskaņu gadsimti; un austrumeiropiešiem tradicionālais 

turku apspiedēja tēls ir kļuvis par daļu no folkloras.”146 Šādam Rietumu uzskatam par turkiem 

ir vairāki cēloņi. Pirmkārt, tās ir bailes, ko Rietumu prātos radīja ilgstošais Osmāņu impērijas 

dominances periods, kad tika veikti uzbrukumi Eiropai tik svarīgām teritorijām, apdraudot 

kristīgās pasaules eksistenci. Šo baiļu sajūtu pastiprināja reliģiskā nepatika starp kristietību un 

islāmu, kas saistīta ar pirmajiem arābu-musulmaņu iekarojumiem, atšķeļot no Rietumiem 

Sīriju, Ēģipti, Ziemeļāfriku un Spāniju un iekļaujot tās islāma pasaulē. Šo sadursmi 

pastiprināja kristiešu pretuzbrukumi Vidusjūras Rietumiem un krusta kari, un atkal uzbrukumi 

no Osmāņu impērijas turkiem. „Pat Eiropas sekularizācija no renesanses laikmeta līdz šim 

brīdim nav spējusi nopietni izdzēst šo naidīgumu pret islāmu. Reliģiskā netīksme parasti 

pārdzīvo reliģiskos uzskatus.”147 Jāatzīmē gan, ka dažkārt turki tikuši iesaistīti pašas kristīgās 

baznīcas šķelšanās jautājumos. Viduslaiku teorētiski – filozofiskā nostāja pret un kristietības 

noraidīšana, kas izpaudās caur dažādām anti-kristietības kustībām, kas izplatījās pa Eiropu, 

lielā mērā arī nākusi no Turcijas – Templiešu bruņinieku, Brīvo masonu loža u.c. līdzīgas 

kustības daļēji veidojušās Anatolijā, Turcijā. Savukārt protestantiskās baznīcas pārstāvji turku 

toleranci nostādījuši kā pretēju katoliskajām represijām. „Reizumis viena vai cita sociālā 

grupa Rietumos izjutusi vai iztēlojusi radniecības izjūtu ar turkiem. Tāds, piemēram, bija pan-
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turciskais mīts, ko atbalstīja daži Ungārijas intelektuāļi un kurš tiecās pēc maģāru-turku 

alianses pret kopējiem pan-slāvisma draudiem.”148 

Jāatzīmē, ka visnotaļ izplatīts ir arī pieņēmums, ka turki bija brutāli barbari bez 

kultūras. Taču Osmāņu turkiem bijusi bagāta literatūra jau kopš 13.gadsimta un pat vēl agrāk 

– no Austrumu turkiem, kas nākuši no Centrālāzijas. Īpaši vērtīga bijusi Osmāņu 

historiogrāfija, kas balstīta ne tikai uz annālēm, bet uz reālu vēsturi. Redzamāka turku 

kultūras sastāvdaļa ir Osmāņu māksla un arhitektūra. Bieži vien tiek uzskatīts, ka Osmāņu 

impērija bija pussagruvusi, jo tās valdība bijusi nekompetenta, korumpēta un nemākulīga. 

Tomēr neskaitāmi dokumenti pierāda, ka jau kopš 16.gadsimta impēriju pārvaldīja ievērojama 

birokrātiskā organizācija. Arī uz Osmāņu iekārojumiem var skatīties divējādi: Osmāņu 

iekarojumi gan nesa iekaroto teritoriju iedzīvotājiem postu, taču pateicoties prasmīgai 

Osmāņu pārvaldei lielākajā daļā iekaroto teritoriju paaugstinājās iedzīvotāju skaits un 

labklājība; piemēram, Balkānos līdz ar Osmāņu iekarojumiem tika panākta vienotība un 

drošība. 

Tāpat Osmāņu turkiem tiek piedēvēts fanātisms un tolerances trūkums. „Osmāņu turki 

tiešām bija fanātiski musulmaņi, kas bija vērsti uz islāma valsts saglabāšanu un ekspansiju. 

Taču tolerance ir relatīvs jēdziens. Saskaņā ar principiem, ko sludina modernās demokrātijas, 

tolerance nozīmē diskriminācijas trūkumu. Šādā izpratnē Osmāņu turki nebija toleranti. [...] Ja 

mēs definējam toleranci kā [...] vajāšanas trūkumu, Osmāņu impērijas sniegums līdz 

19.gadsimta beigām ir izcils.”149 Tie nebija barbari, bet gan civilizēti musulmaņi, kas iekaroja 

Dienvidaustrumu Eiropu, un par spīti ilgstošajām nesaskaņām ar kristiešu pasauli, abām 

civilizācijām ir daudz kopīgā. Abām raksturīgi ebreju pareģojumu, atklāsmju, ētiskā 

monoteisma un dievišķā likuma mantojums. Abas dalīja hellēnisko mantojumu, no kura 

islāms pārņēma filozofiju un zinātni, bet Rietumi literatūru un mākslu. „Islāms ir daudz 

radniecīgāks ar Eiropu un tās kulturālajām tradīcijām kā ar īsteno Orientu Indijā vai Ķīnā.”150 

Taču turki ir pazīstami daudz tuvākā un materiālākā nozīmē, jo tie atradās Anatolijā kopš 

11.gadsimta, un brīdī, kad Osmāņu impērija ieņēma Konstantinopoli, jau bija aklimatizējušies 

Balkānos un sajaukušies ar grieķiem, slāviem un albāņiem. 

Izmantojot ģeogrāfiju kā argumentu pret Turcijas dalību ES, Turcijas jautājums lielā 

mērā tiek padarīts par vienkāršu robežjautājumu, tā it kā Eiropa būtu valsts, kam jādefinē 

savas robežas, lai varētu pastāvēt. „Visi zina, ka pašlaik tā nav un visticamāk vēl ilgu laiku 
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nebūs. Savās labajās dienās, Eiropa ir vērtību kopiena, kamēr savās sliktajās dienās tā ir 

birokrātisks monstrs ar nepietiekamu demokrātisku leģitimitāti. Bet Eiropa ir arī veids, kā 

izteikt cerību pēc miera kontinentā un lielākas ietekmes pasaulē.”151 Robežu jautājumi 

vienmēr saistīti arī ar atzīšanu un identitāti; tie, kam nepieciešams apstiprinājums savam 

statusam meklē robežu, kas to nodrošina pret citiem. Eiropa lielā mērā vēlas nodrošināties 

pret Turciju. Tomēr minētie ģeogrāfiskie argumenti šādai nostājai ir nepamatoti. Piemēram: 

„Ieskatoties kartē, var redzēt, ka Kipra atrodas Dienvidos no Turcijas, un tālāk prom kā 

Stambula vai Ankara. Bet Kipra ir Eiropas Savienības locekle.”152 Meklējumi pēc robežas 

varētu būt saistīti ar Turcijas lielo izmēru un vairāk kā 70 miljoniem iedzīvotāju, kā arī 

salīdzinoši dinamisko ekonomiku, kas rada bažas pašreiz vadošajās ES dalībvalstīs. 

Kopumā redzams, ka Eiropas vēsturiskās un kulturālās robežas meklējamas ārpus paša 

Eiropas kontinenta, un, skatoties no strikti ģeogrāfiskas pieejas, modernās Eiropas kultūra 

tiktu atdalīta no vairākām nozīmīgām tās dimensijām un sastāvdaļām. Ilgstošu periodu – gan 

senatnē, gan viduslaikos, pašreizējā Turcijas teritorija atradās Eiropas kultūras un 

intelektuālajā centrā. „Ģeogrāfija mums parāda, ka Turcija ir daļa no Eiropas kontinenta. 

Turcija ir Eiropas pēdējie vārti uz Āziju un Āzijas vārti uz Eiropu. Ja Eiropas Savienība vēlas 

būt politiska Savienība, nevis kristiešu klubs, ja Savienības mērķis ir apvienot civilizācijas, 

tad Turcijai jākļūst par šīs Savienības daļu.”153 Bez tam, tā kā ģeogrāfiju ir veidojis cilvēks, ir 

skaidrs, ka nav Eiropas definīcijas, kas būtu nenovecojoša un derīga jebkurā laikā.  

Lai arī atbalstāma būtu Turcijas politiskā, ekonomiskā, akadēmiskā un intelektuālā 

mobilizācija Āzijā, precīzāk Tuvajos Austrumos, tas nozīmē tikai to, ka no šīs un caur šo 

pozīciju Turcija var veiksmīgāk veicināt mieru pasaulē. „Taču tas nenozīmē, ka Turcijai nav 

virzīta uz Eiropu, tai nav Eiropas identitātes un pagātnes; tieši pretēji! Kā Osmāņu impērijas 

un Austrumromas impērijas mantiniece [...], un kā galvenais Apgaismības atbalstītājs starp 

musulmaņiem Eiropā (pateicoties Kemala Ataturka nozīmīgajām izmaiņām), Turcija ir vairāk 

eiropeiska kā daudzas citas valstis, kas pašlaik ir Eiropas Savienības sastāvā.”154 Visbiežāk 

lietotais arguments pret Turcijas dalību ES ir fakts, ka Turcija būtu pirmā musulmaņu valsts, 

kas tiktu uzņemta ES un ka tas ir neiespējami. Lielās ES dalībvalstis – Francija, Anglija, 

Vācija un Austrija vēl aizvien pauž negatīvu nostāju pret islāmu. (Paradoksāli gan ir tas, ka 
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jau tagad šajās valstīs ir lielas musulmaņu kopienas). Taču multikulturālā, sekulārā Eiropā 

šādai nostājai nevajadzētu būt. 

Turcija jau gandrīz gadsimtu cenšas izlauzties no savām robežām. „Tika īstenota 

patiesa kultūras revolūcija, lai pārceltu robežu starp Austrumiem un Rietumiem, starp Eiropu 

un Orientu. Var apstrīdēt to, cik tā ir izdevusies, taču šie centieni ir bijuši noderīgi 

civilizācijas progresam un atstājuši redzamu ietekmi.”155 Ironiskā kārtā tieši Francija, kas ir 

viena no skeptiskākajām attiecībā pret Turcijas dalību ES, ar savu republikānisko mantojumu, 

apgaismības ideāliem un laicīgo valsts sistēmu, lielā mērā kalpoja par piemēru Turcijas 

reformām. Bez tam Turcijas vēlme izlauzties no savām robežām pašlaik uzskatāma par daudz 

būtiskāku kā Eiropas vēlme noteikt striktas robežas, kas lielā mērā varētu būt saistīts ar pašas 

ES nespēju atrast vienojošos elementus starp savām dalībvalstīm. Taču neatkarīgi no ES 

identitātes problēmām, kuras, protams, risināmas meklējot jaunu „Citu”, pret kuru 

norobežoties, Turcijas virzībai uz Rietumiem, būtu jātiek novērtētai un atbalstītai. Bez tam 

pašai ES nāktu par labu kļūt atvērtākai, tādējādi pārvarot pašreizējo stagnāciju, ekonomiskās 

izaugsmes problēmas un arī praktiski saglabājot savu vērtību sistēmu, kas balstīta 

apgaismības laikmeta idejās. 
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5. EIROPAS SAVIENĪBAS IDENTITĀTES KONSTRUĒŠANA PRET 

ISLĀMA UN TURCIJAS „CITIEM” 

Pirmos savas veidošanās gadus Eiropas projekts bija aizsargāts ar dzelzs priekškaru; 

tas atbrīvoja ES iedzīvotājus no vajadzības uzdot sev tādus vienkāršus jautājumus, kā tos, 

kādi ir ES mērķi un robežas. „Un kad Eiropas Kopienu papildināja sešas jaunas dalībvalstis – 

Lielbritānija, Īrija, Dānija, Grieķija, Portugāle un Spānija, tika radīta ilūzija par politisko 

progresu, kaut arī ES patiesībā attālinājās no patiesas politiskas kopienas veidošanas.”156 Līdz 

ar Berlīnes mūra krišanu 1989.gadā un Padomju Savienības sabrukumu 1991.gadā, ES nācās 

saskarties ar jaunu, atšķirīgu starptautisko situāciju. Cenšoties tikt galā ar jaunajiem 

izaicinājumiem, tā sevi pasludinājusi par uz universālām vērtībām balstītu kopienu, piedāvājot 

dalību neatkarību atguvušajām Centrālās un Austrumeiropas valstīm. Tomēr tajā pašā laikā 

par būtiskāko tās problēmu ir kļuvusi reālas Eiropas identitātes un robežu noteikšana.  

Eiropa ir tikai nenoteikts ģeogrāfisks objekts – jau kopš renesanses tā sevi vairāk 

definējusi kā modernās civilizācijas atrašanās vietu, nevis kā ģeogrāfisku vienību. Šādā 

izpratnē Eiropa kā ideja un ES kā pārnacionāls politisks veidojums tiecas sevi definēt kā 

universālo demokrātijas, tolerances un cilvēktiesību nesēju. To parāda arī Eiropas identitātes 

Hartas (Charta of European Identity) 2.pants, kas paredz, ka „Eiropa visupirms ir vērtību 

kopiena. Eiropas apvienošanas mērķis ir apzināties, pārbaudīt, attīstīt un nodrošināt šīs 

vērtības. Tās ir balstītas uz kopīgiem juridiskajiem principiem, kas atzīst indivīda brīvību un 

sociālo atbildību. Eiropas fundamentālās vērtības ir balstītas uz toleranci, humānumu un 

brālību. Balstoties uz savām vēsturiskajām saknēm klasiskajā senatnē un kristietībā, Eiropa 

šīs vērtības attīstījusi tālāk renesanses, humānistu kustības un apgaismības laikmetā, kas 

savukārt novedis pie demokrātijas attīstības, pamattiesību un cilvēktiesību atzīšanas un 

likuma varas.”157 „Šāda normatīva Eiropas identitātes definīcija tiek lietota, lai apslēptu 

ārkārtīgi būtiskos ekonomiskos apsvērumus, kas ir Savienības un tās paplašināšanās pamatā. 

Pēc komunisma sabrukuma, tās bija ekonomiski pievilcīgās valstis (piemēram, Ungārija, 

Polija, Slovākija), kas bija piemērotas iekļaušanai Eiropas Savienībā. Ideoloģiskais 

pamatojums tam bija balstīts uz tā saucamās „Centrālās Eiropas” eksistenci.”158 Centrālā 

Eiropa kļuva par dabisku ES paplašināšanos, jo arī tai bija raksturīgs šīs vērtības – tolerance, 

demokrātija un brīvība. Pēc komunisma sabrukuma Austrumeiropa kļuva par liberālās 
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demokrātijas robežu, ļaujot ES pašai sevi redzēt kā pozitīvu, pat ideālu kopienu. Jāatzīmē, ka 

šāds identitātes konstruēšanas veids padarīja Krieviju un Balkānus par jaunajiem „Citiem”. 

Līdz ar Aukstā kara beigām Eiropa ir iegājusi jaunā ekspansijas un integrācijas fāzē. 

ES pēdējās dekādes laikā sevi definējusi kā multikulturālu kopienu, kam kopīgas noteiktas 

universālas vērtības. Patiešām, demokrātijas ideāli, tolerance un cilvēktiesības ir kļuvušas par 

galvenajiem identitātes veidotājiem. Aukstā kara beigas un komunisma sabrukums Padomju 

Savienībā un Austrumeiropā, Rietumu sabiedrībā radīja uzskatus par vēstures beigām un 

kapitālisma uzvaru, kā arī pasaules vienotu virzību uz liberālo demokrātiju, cilvēktiesībām 

u.tml., kā vienīgo izņēmumu uzsverot islāma pasauli (F.Fukujama). Tomēr situācija gan post-

Padomju telpā, gan konflikti Āfrikā un Otrais Līča karš, parādīja, ka tie konflikti, kas bija 

zināmā mērā iesaldēti Aukstā kara laikā, atkal aktualizējas. Līdz ar to radās vēlme atgriezties 

pie agrākās stabilitātes. „Villijs Klāss, tā laika NATO ģenerālsekretārs [1994.gada 17.oktobris 

- 1995.gada 21.oktobris159] precīzi atzīmēja, ka „islāma fundamentālisms” ir jaunais drauds 

Eiropai. Tā kā iepriekšējais ienaidnieks bija izzudis, NATO nācās meklēt jaunu grēkāzi.”160 

Šajā „Multikulturālisma debatē milzīga nozīme ir „islāmam” un/vai „musulmaņiem”. 

„Islāms” vai precīzāk „islāma problēma Eiropā” ir kļuvusi par centrālo ideoloģisko sadursmju 

vietu Eiropā, kas parāda multikulturālisma robežas.”161 Debates par islāmu Eiropā veido un 

veicina dažādi aktieri (akadēmiķi, politiķi, intelektuāļi, sociālie darbinieki, žurnālisti, paši 

musulmaņi u.tml.), kuriem katram ir sava izpratne par šo jautājumu. 

Kas attiecas uz ticības jautājumu mūsdienu pasaulē kopumā, tas bieži vien tiek 

uztverts kā konflikta avots. Tomēr, aplūkojot šos konfliktus, kļūst redzams, ka tos neorganizē 

cilvēki, kas patiesi nododas konkrētajai ticībai. „No viena skatpunkta naida, konfliktu un 

vajāšanas avoti šķietami balstās dziļi mūsu reliģiskajā mantojumā. Saskaņā ar lietu izpratni, 

kas bija plaši izplatīta apgaismības laikmetā, šī tieksme uz konfliktu un apspiešanu bija īpaši 

stipra starp reliģijām, kas bija attīstījušās no jūdaistu monoteisma. Apgaismības laikmets ar 

briesmīgo krusta kara vēsturi un inkvizīciju atmiņā, kristietību uzskatīja par īpaši vainīgu, 

kaut arī bieži vien arī islāms tika uzskatīts par tikpat sliktu, ja ne sliktāku. Daudzējādā ziņā šis 

uzskats ir saglabājies Rietumu liberālajās aprindās, un izpaužas kā dziļa nepatika pret 

karojošo kristietību un praktiska islāma demonizācija”162  
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Vienu konkrētu reliģiju (un pašlaik tas ir islāms) var iztēlot par dažādu grupu 

konflikta, kara, vajāšanas un piespiedu pakļaušanās cēloni, un tajā ir zināma daļa vēsturiskās 

patiesības, taču ne 20.gadsimtā. „Hinduisms, zināmā mērā, izskatās pēc sacensības vietas 

superšovinistiskām politiskajām kustībām. Neiedomājama vardarbība notikusi Šrilankā 

budisma vārdā.”163 It kā varētu šķist, ka šie notikumi ir attiecīgu reliģisko tradīciju 

pārkāpšana, bet reliģijas ietekme uz vardarbību šķiet nenoliedzama. Tomēr ne jau tieši reliģija 

ir daudzu 20.gadsimta vardarbības gadījumu sakne – tā tiek iesaistīta caur mehānismu, kas 

nav iekšēji saistīts ar reliģiju – caur identitāšu pretrunām. Tā balstās uz „Paša” un „Citu” 

identitātes definīcijām, kas ne vienmēr ir reliģiskas.  

Eiropas identitāte dažādiem aktieriem nozīmē dažādas lietas. Eiropas identitātes 

konstrukcija ne vienmēr obligāti ietver konkrētu ne-Eiropas „Citu” definīciju. Tieši pretēji, 

pozitīva identitātes konstruēšana liek uzsvaru uz vēsturiskajām līdzībām un pasvītro Eiropas 

nodošanos universālām vērtībām. Šādi iekļaujošie ietvari izvairās no neeiropeiska „Cita” 

konkretizēšanas vai personificēšanas. Tomēr Turcijas pievienošanās oponenti izmanto 

izslēdzošās identitātes definīciju, kad apgalvo, ka Turcijai ne tagad, ne nākotnē nevajadzētu 

kļūt par ES locekli. „Tādējādi tie diskursīvi noslēdz savas rindas, liedzot kandidātam 

nepieciešamo eiropeisko raksturu: tiek pieņemta kopējas mēs-izjūtas eksistence – vai tā būtu 

balstīta uz ģeogrāfijas, kolektīvās atmiņas un/vai reliģiskām saknēm – un tiek izvirzīts 

apgalvojums, ka turki tajā nekad nevarēs iekļauties.”164 Jāuzsver gan, ka attiecībā uz kolektīvo 

kopības izjūtu arī pati ES nav vienota – tikai maza daļa ES iedzīvotāju sevi pirmkārt uztver kā 

eiropieti – lielākā daļa vēl aizvien daudz spēcīgāk izjūt savu nacionālo identitāti. Tādējādi 

debates par Turcijas uzņemšanu ir zināmā mērā pretrunīgas – realitātē kopības sajūta un 

Eiropas identitāte ES līmenī vēl nemaz nav izveidojusies un nostiprinājusies, taču attiecībā 

pret Turcijas dalību šī pati iedomātā identitāte ieņem galveno lomu. 

Kopumā, aplūkojot argumentus, kas tiek izmantoti, lai izslēgtu Turciju no iedomātās, 

nekonkrētās Eiropas identitātes, kļūst redzams, ka tie ir balstīti uz idejas, ka Turcijai vienkārši 

trūkst ar Eiropu saistītas vēstures un atbilstošas reliģiskās biedrības. Kaut arī tiek uzskatīts, ka 

daļu Eiropas sabiedrības iezīmju modernā Turcija varētu pārņemt, taču tās nekad netiks 

pieņemtas kā līdzvērtīgas iezīmēm, kas attīstījušās Rietumu un Centrālajā Eiropā. Šie 

izslēdzošie identitātes ietvari ir tik spēcīgi tā iemesla dēļ, ka „pastāv ilgstošas tradīcijas 

uzskatīt par citādākiem gan Austrumus kopumā, gan pašu Turciju. [...] Tāpēc „citu” 
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konstrukcijas var paļauties uz plašu identitātes ietvaru spektru, kas ir dziļi iesakņojies 

„Rietumu” kolektīvajā atmiņā.”165 

ES mainīgā forma, kā arī tai sekojošās problēmas, ir veicinājušas identitātes izmaiņas, 

kas ietekmējušas tās uztveri par sevi un attiecībām ar Turciju. „Identitātes izmaiņas un tās 

blakusrezultāti ir nacionālisms, rasistiski un kulturāli orientētas politikas, Eiropas identitātes 

krīze un izmaiņas uztverē par Turciju kā šo faktoru rezultāts.”166 Lielās Franču revolūcijas 

ieviestais nošķīrums starp kopēju pilsonību un etniskumu ir zaudējis pamatu gan Francijā, gan 

Eiropā. Identitāte, kas balstīta uz etniskiem un kulturāliem pamatiem vēl aizvien spēj graut 

„taisnīguma politiku”. Kultūras un etnicitātes pieaugošā nozīme mūsdienu politikas 

apsvērumos liecina par identitātes izmaiņām ES. 

Daži analītiķi un vēsturnieki uzskata, ka Aukstā kara beigas ievieš jaunu ēru, ko 

iezīmēs tādu veco identitāšu aspektu atjaunošanās kā, piemēram, kristietība ES identitātē. 

„Tas balstās uz pieņēmuma, ka kristietība ir vienots spēks (līdzīgi kā argumenti, kas tiek 

izvirzīti attiecībā pret islāmu), kas saduras ar reliģiski un etniski heterogēno mūsdienu Eiropas 

sabiedrības realitāti.”167 ES identitāte ir tieši saistīta ar tās uztveri par citām valstīm. 

Apvienošanās process, kura pamatā bija vienoti centieni definēt un izveidot Eiropas kultūru 

un identitāti, ir pārveidojis un izmainījis uztveri par citiem. Identitātes konstrukcijas vēl 

aizvien ir veidojamas un uztvere par citām valstīm un reģioniem ir labākajā gadījumā 

dinamiska, sliktākajā gadījumā haotiska un juceklīga. Neatkarīgi no tā vai tā ir pozitīva vai 

negatīva, pareiza vai nepareiza, šīs uztveres pakāpeniski kļūst fundamentālas. 

Identitātes izmaiņas lielā mērā ietekmējusi arī Eiropas apvienošanās – tā radījusi 

jaunus ekonomiskus un sociālus izaicinājumus. Tad, kad „vēlmes paliek stabilas, bet iespējas 

samazinās [un] cilvēki, kas piedzīvo šo līdzekļu samazināšanos ir īpaši vērsti uz aizvainojumu 

vai augsnes radīšanu tādam tēlam, kas ir naidīgs citai grupai. Tādējādi, pateicoties ārējai 

ietekmei mainās identitāte un uztvere plašākā mērogā. Tikpat liela nozīme ir arī 

ekonomiskiem apsvērumiem.”168 Kad identitāte ir stabila, arī uztvere par citiem ir relatīvi 

stabila par spīti citas valsts identitātes dinamikai. Turcijas un Eiropas Kopienas (pašreizējās 

ES) gadījumā, Aukstā kara laikā, kad Kopienas identitāti veidoja un stabilizēja bipolārā 

stratēģija, tai bija konstanta uztvere par Turciju Aukstā kara paradigmas ietvaros, Turcijai esot 

NATO dalībvalstij. Savukārt fakts, ka pati Turcija šajā laikā veidoja savu identitāti 

neietekmēja Eiropas Kopienas attieksmi. Turpretim, kad notiek tādas nozīmīgas sociālas 
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izmaiņas kā, piemēram, Padomju Savienības sabrukums un tam sekojošās izmaiņas globālajā 

spēku līdzsvarā, jebkuras valsts identitātei nepieciešams reaģēt un pielāgoties. Eiropas 

Kopiena, kļūstot par ES, sastopoties ar jaunajiem izaicinājumiem un jaunajām globālajā 

problēmām, kā arī mainoties izpratnei par pašas ES lomu pasaulē, vairs neuztver Turciju kā 

sabiedroto, bet gan kā nepiederošu spēlētāju, ar kuru pastāv tikai tirdzniecības attiecības. 

Apvienotā ES uztver citus attiecībā pret savu apvienošanos, jo tieši apvienošanās ir tās 

identitātes izmaiņu pamatā. Pastāv teritorijas, kas tiek uztvertas kā stratēģiski svarīgas 

apvienošanās paradigmas ietvaros – būtiskākā ir Austrumeiropa, kuras valstis nu jau ir 

pievienojušās vai vēl gatavojas pievienoties ES. Tādējādi var secināt, ka veidojoties ES 

identitātei, definējot, kas atbilst Eiropai un kas nē, bijušās Padomju bloka valstis atbilst 

nepieciešamajiem kritērijiem. „Šīs prasības ir daudz un dažādas, ietverot gan praktiskus un 

nepraktiskus, izdomātus iemeslus. Šo prasību, lai atbilstu Eirop-eiskumam, pamatojums ir 

mazāk svarīgs kā pašas prasības un patiesībā var tikt patvaļīgi mainīts atkarībā no situācijas 

un pārveidotās uztveres izmaiņām.”169 

Turcija pretēji Austrumeiropai tiek uztverta kā neatbilstoša eiropeiskuma kritērijiem, 

kas kļuva redzams līdz ar 1997.gada Luksemburgas lēmumu un turpmākajiem ar ES 

paplašināšanos saistītajiem lēmumiem, kuri vai nu neparedz sarunu uzsākšanu ar Turciju, vai 

arī īpašās partnerības piešķiršanu Turcijai nākotnē. Par spīti spēcīgajiem un dažādajiem 

argumentiem, kas pamato Turcijas dalības noraidīšanu, ir redzams, ka ES neuztver Turciju kā 

daļu Eiropas. Tiek apgalvots, ka iekšpolitiskās Turcijas problēmas – cilvēktiesību pārkāpumi, 

ekonomiskā nestabilitāte, iedzīvotāju skaita pieaugums un reliģisko grupu klātbūtne politikā, 

ir galvenie iemesli, kas Turcijai neļauj sasniegt tās mērķi – dalību ES, kā arī norāda uz 

Turcijas pašas identitātes izmaiņām. Tomēr, kaut arī šie faktori ir visnotaļ plaši pieņemti, tie 

nav vienīgais iemesls nepieļaut Turcijas pilnīgu integrāciju ES. Dažādu iemeslu dēļ mainoties 

identitātēm, līdzīgu kulturālo grupu cilvēkiem ir tendence apvienoties un noslēgties no 

nepiederošajiem un to ietekmes. Zināmā mērā tas ir kā drošības pasākums, lai nodrošinātu un 

stabilizētu iedomātās un reālās izmaiņas ārējā pasaulē. 

Par spīti tam, ka Turcija sevi definē kā piederīgu Eiropai un pielāgo savu kultūru un 

tradīcijas ES prasībām, tiek apšaubīts tas, vai tas tiešām tā arī ir. Taču nav nozīmes tam, cik 

ļoti Turcija atbilst ES prasībām, kamēr ES pati neuztvers Turciju kā piederīgu. Līdz tam 

Turcija netiks ietverta kolektīvajā identitātē un pievienošanās ES tiks pastāvīgi atlikta un 

iespējams pat liegta. Īpaša nozīme tajā ir sarežģītajam pārejas posmam, ko pašlaik piedzīvo 
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ES – gan attiecībā un sociālekonomiskajām izmaiņām, gan uz identitātes pārveidošanos. Arī 

vēsturiski ir pierādījies, ka smagas sociālas un ekonomiskas problēmas var novest pie 

nacionālistisku tendenču saasināšanās sabiedrībā.  

„Savienība izvirzīja trīs galvenos dalības priekšnoteikumus: Eiropas identitāte, 

demokrātisks statuss un cilvēktiesību ievērošana. Šo noteikumu nenoteiktība un abstraktais 

raksturs padara tos par ļoti pielāgojamiem politikas instrumentiem.”170 Apgaismības ideāli, lai 

cik pozitīvi tie būtu, tiek padarīti reāli tādā veidā, ka tie kļūst par Eiropas un tās vēstures 

sinonīmiem. Reliģiskie un pilsoņu kari, grautiņi, čigānu apspiešana, uz reliģiskiem, 

rasistiskiem, kulturāliem apsvērumiem balstīta diskriminācija tiek uzskatīti tikai par 

„starpgadījumiem” Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību ceļā. Līdz ar to tolerances trūkums, 

kas piemīt kādam eiropietim nav daļa konkrētas kultūras, mantojuma vai tradīcijas. Noliedzot 

faktu, ka Eiropai ir patiešām ilgstoša karu, netolerances un ksenofobijas vēsture, tiek 

nodrošināta uztvere par Eiropu kā ideāltipu – ne tikai apkārtējos, bet arī pašā ES. Tā rezultātā 

debates par ES ir aizvien vairāk balstītas uz kulturāliem apsvērumiem. „Kad beļģis tiek 

apvainots savas laulātās draudzenes sišanā, viņš saņem nosodījumu no sabiedrības. Viņa 

rīcība tiek uztverta kā personiski nepareiza. Cilvēki cenšas atrast iemeslus, kas varētu būt tā 

pamatā. Varbūt viņš pats tika sists bērnībā, varbūt ģimenei bija finansiālas problēmas... Kad 

persona no musulmaņu vides tiek vainota tajā pašā nodarījumā, šāda kontekstualizācija pazūd. 

Sievas sišana tiek skaidrota ar islāmu, jo vienmēr atrodams viens vai otrs Korāna pants, kas 

pierāda, ka „vīrieši dominē pār sievietēm”.”171  

Šādas atšķirības pieejās ir ārkārtīgi būtiskas Eiropas pašidentifikācijā. Eiropā 

vardarbība ģimenē, tāpat kā rasisms u.c. tiek uztverta kā nepareiza individuāla rīcība, nevis kā 

strukturāla vai kulturāla Eiropas civilizācijas iezīme. Līdz ar to var secināt, ka, Barija Buzana 

vārdiem, „sabiedrības Aukstais karš” starp islāmu un Eiropu patiesībā ir noderīgs Eiropai, jo 

kalpo tās identitātes stiprināšanai laikā, kas būtisks tās apvienošanai. „Islāms un kristietība, 

Austrumi un Rietumi, viss ir viena pasaule, un šīs pasaules ietvaros Rietumi ieviesa 

jauninājumus, kas pilnībā izmainīja pasaules izskatu. No citām pasaules daļām nepastāv 

pretestība pret Rietumu civilizāciju. [...] Vienkārši Rietumu civilizācija ar savām 

nesabalansētajām pieejām, neprecizitātēm, pretrunām, nepareizajām interpretācijām un 

shēmām ir atvērta nopietnai kritikai.”172 Pašu musulmaņu faktors šķietami pazūd zem smagā 

kultūras sistēmas svara, kas nosaka, regulē un izskaidro visu musulmaņu uzvedību. Tādējādi 
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islāms pats kļūst par aktieri. „Tie nav musulmaņi, kas veido savu vēsturi, bet islāms, kas 

nosaka musulmaņu uzvedību un identitāti. Rezultātā musulmanis tiek reducēts līdz 

automātam, kas nepārtraukti iemūžina islāma rīkojumus.”173 Jebkura indivīda nepareiza rīcība 

tiek tulkota kā balstīta islāmā, pretēji tam, ka Rietumos indivīda pārkāpumos tiek vainots pats 

indivīds, nevis sabiedrība kopumā. 

Tādējādi tieši šādu strukturālu vai sabiedrisku rasisma mehānismu noliegšana Rietumu 

demokrātijās ļauj padarīt savu sabiedrību par upuri un vainot musulmaņu kopienas, uzsverot, 

ka tieši viņi nevēlas integrēties, ka tieši viņu dēļ aktivizējas galēji labējie spēki, saasinās 

ekonomiskās un sociālās problēmas u.tml. Un tā kā Eiropas pašdefinīcija ir ļoti pozitīva, tad 

„Cita” definīcija nevar būt savādāka kā diametrāli pretēja – negatīva. Islāma vainošana 

sarežģītajās attiecībās starp Eiropu un tās musulmaņu kopienām noliedz Eiropas vainu 

diskriminācijas eksistencē. Šāda situācija dod iespēju vēstures „pārrakstīšanai”, ļaujot definēt 

Eiropu kā, piemēram, uz kristietības un jūdaisma balstītu civilizāciju, ignorējot islāma 

kultūras klātbūtni gan Pireneju pussalā, gan Balkānos. Šeit būtiski atzīmēt, ka, kaut arī 

musulmaniskā Albānija, kaut arī saskaras ar visnotaļ negatīvu nostāju pret sevi dalības ES 

jautājumā, tomēr atrodas citādā situācijā, jo jauno dalībvalstu pievienošanās ES ir veicinājusi 

atbalsta palielināšanos – tas varētu būt izskaidrojams ar to, ka post-komunistiskās valstis 

vēsturiski identificē sevi kā līdzīgu ar Albāniju un citām Balkānu valstīm, bez tam Albānijas 

teritorija un iedzīvotāju skaits ir nesalīdzināmi mazāks nekā Turcijā, kas iespējams neļauj 

izveidot to par nozīmīgu „Citu”.  

Līdz ar Aukstā kara beigām, islāmisms ir aizstājis komunismu un kļuvis par jauno 

ienaidnieku, spoguļattēlu pret kuru Eiropa uzsver savu pārākumu. Tas savukārt ir radījis 

jaunu, anti-fundamentālisma paradigmu, kas paredz vairākas lietas. Pirmkārt, pastāv kaut kas 

tāds kā „islāma fundamentālisms”, kas pēc definīcijas ir pretrunā ar Rietumu izpratni par 

demokrātiju un cilvēktiesībām. Otrkārt, šie fundamentālisti vēlas iegūt politisko varu, lai 

gāztu demokrātijas un cilvēktiesību ideālus. Tas savukārt pieļauj „islāma fundamentālisma” 

apkarošanu jebkuriem līdzekļiem. Tādējādi līdzšinējā dihotomija starp racionālismu un 

iracionālismu (komunismu, liberālo demokrātiju) pārveidojusies par pretrunām starp 

multikulturālismu un fundamentālismu. „Pieaugošās sabiedriskās prasības no musulmaņu 

puses netiek uzskatītas par pierādījumu tam, ka tie Eiropā jūtas kā mājās un vēlas atrast savu 

vietu tās sabiedrībās. Tā vietā prasības pēc mošeju būvniecības, iespējas ēst halāla ēdienu 

[produktus, kurus atļauj lietot musulmaņu uztura likumi174] skolās vai atsevišķu reliģisku 
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brīvdienu ieviešanas tiek uzskatītas par draudiem Eiropas civilizācijai vai sekulārajai 

demokrātijai.”175 Fundamentālisms tiek uzskatīts par tieši pretēju tam, ko šodien šķietami 

ietver liberālā demokrātija. 

Likumiskais pamats ES sabiedrības konsensam par sekulārismu ir tās neitralitāte 

attiecībā pret pasaules uzskatiem. Respektīvi, ideāla sekulārā Eiropas valsts ir balstīta uz 

idejas, ka valsts neizvēlas un nedod priekšroku vienai reliģijai pār citām, kā arī necenšas 

apspiest citas reliģijas. Filozofiskie un humānisma principi, kas ir šī ideāla pamatā, nodrošina 

reliģijas brīvību katram indivīdam. Taču šī brīvība nav bezgalīga vai bez robežām. Indivīda 

uzskati un reliģija tiek pieļauti tik tālu, kamēr tie nepārkāpj cita indivīda brīvību. Taisnīguma 

ideja Eiropas sekulārajās valstīs paredz sniegt katram indivīdam visu iespējamo brīvību, lai 

tas varētu dzīvot saskaņā ar savu reliģiju, miera apstākļos, tolerantā un plurālistiskā sabiedrībā 

nacionālā un starptautiskā likuma ietvaros. Šie principi nav tikai ētiski filozofiski, tie ir 

ietverti arī visās Eiropas valstu konstitūcijās, Vispārējā Cilvēktiesību deklarācijā un Eiropas 

Cilvēktiesību konvencijā. „Tikmēr, kamēr Eiropas Savienība nedomā par savām attiecībām ar 

islāmu no savu demokrātisko ideālu prizmas, tā apdraud vērtības un normas, ko tā atbalsta. 

Ilgtermiņa sekas tam var būt musulmaņu kopienu ticības demokrātiskajām vērtībām 

mazināšanās musulmaņu kopienās. Musulmaņu kopienas Eiropā rezultātā varētu uzskatīt 

demokrātiju kā tukšu retoriku, kas tiek izmantota, lai tos diskriminētu un liegtu tiem daļu 

pamattiesību, ko liberālismam būtu jānodrošina.”176 Tas gan neizslēdz to, ka kultūras 

jautājumiem būtu jāpievērš uzmanība, jo sociālās dzīves un konflikta reducēšana uz 

ekonomiku ir tikpat kļūdaina kā to reducēšana uz kultūru. 

„Cits” vienmēr tiek uzskatīts par to, kas apdraud „Pašu” dzīvesveidu – „Cits” vienmēr 

tiek uztverts kā tas, kas spēlē lomu, kura neatbilst pareizajam dzīvesveidam. Problēmas 

parasti izkristalizējas ap dažiem ļoti detalizētiem jautājumiem – piemēram, ēdienu, apģērbu 

u.tml. Rezultātā jebkas, ko „Cits” dara vienmēr tiek interpretēts kā apdraudošs. „Galēji labējās 

partijas var vainot imigrantus, īpaši musulmaņus par pretrunīgām lietām. Vai nu musulmanis 

ir slinks un dzīvo uz „mūsu” sociālajām garantijām (pat tad ja viņš maksā nodokļus) vai, 

pretēji, viņš ir darbaholiķis un tādējādi „zog” mūsu darbavietas.”177 No šāda viedokļa ES ar 

savām pozitīvajām pašdefinīcijām ir nekas vairāk kā iedomāta konstrukcija – uzskatu 

kopums, kas izplatīts sabiedrībā, kolektīvi veidots sabiedrības iztēles rezultātā, izejot no 

pagātnes materiāliem, kas padara mūsdienu darbības pieņemamas un orientē tās darbībai 

                                                
175 Zemni, S. Islam, European Identity and… 
176 Turpat. 
177 Turpat. 
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nākotnē. Tādējādi ES multikulturālisms varbūt nav tik daudz saistāms ar „Citiem” kā pašiem 

ar sevi – labākais pamatojums sekulārai valstij ir reāla un godīga reliģijas brīvības idejas 

aizstāvība. Tāpat ir zināmā mērā nepareizi uztvert musulmaņu kopienas Eiropā un ārpus tās 

kā kaut ko vienotu un homogēnu, kas tiecas atrast savu vietu monolītā ES. Valodu, tradīciju, 

reliģiju un dzīves stilu dažādība ES jau liecina par tās plurālismu, un tas pats attiecināms arī 

uz musulmaņu kopienām. ES sludinātā tolerance pakāpeniski kļūst tikai par ārējo apvalku, 

kļūstot par tādu toleranci, kas oficiāli pieņem „Citus”, taču tikai uz saviem noteikumiem, 

neņemot vērā lielu daļu reālo „Citu” vajadzību. Pieaugošie aizspriedumi, kas īpaši vērsti pret 

musulmaņiem, norāda uz pretrunām ES multikulturālisma idejās. Lai panāktu labāku 

savstarpējo sapratni, būtu nepieciešams pakāpeniski atteikties no „islāma draudu” idejas un 

uzskatiem par savu pārākumu. Multikulturālai demokrātijai būtu jāspēj pieņemt atšķirības un 

dažādību savos ietvaros, „Citiem” būtu jātiek uztvertiem kā līdzvērtīgiem, tādējādi garantējot 

tiem tās pašas pamattiesības ko „Pašiem”.  

Nav iespējams veidot Eiropu, kas balstīta uz dažādības, pieņemot monokulturālu 

pamatu reliģijas izskatā. Tie, kas vēlas izslēgt Turciju no ES integrācijas procesa, lielā mērā 

ignorē pašas Eiropas vēsturi, kā arī apstākli, ka Eiropas identitāte vairs nevar balstīties uz 

19.gadsimta nācijas valsts idejas pamatiem. „Kristiešu Rietumi ir tāds pats mīts kā 

musulmaņu Austrumi. Ja pastāvētu šādi reģioni un ja tie būtu atzīmēti uz pasaules kartes, 

Turcijai šajā kartē nebūtu vietas. Turcijai var un jātiek uzdotiem daudziem kritiskiem 

jautājumiem. Piemēram, kāds ir Turcijas progress sevis pasludinātajā misijā civilizācijas 

vērtību sasniegšanai?”178 Tomēr tieši tāds pats jautājums var tikt uzdots pašai Eiropai, jo 

pilsoniskā sabiedrība nebūt nav galīgais mērķis. Bez tam daudzām Eiropas valstīm pašām 

būtu kritiski jāpārskata sava vēsture, piemēram, tādos jautājumos kā koloniālā vēsture un 

attiecības ar minoritātēm – tās ir tikai divas no sfērām, kas ES veco dalībvalstu vidū tikpat kā 

nav skartas, attiecinot tās tikai uz valstīm, kas izteikušas vēlmi kļūt par ES dalībniecēm.  

 
 
 

                                                
178 Şenocak, Z. “Turkey’s Application for Membership of the EU. Litmus Test for Europe”. Qantara.de. 
November 10, 2006. Available:  http://www.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-301/_nr-64/_p-1/i.html. 

http://www.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-301/_nr-64/_p-1/i.html
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NOBEIGUMS 

Turcijas dalība ir viens no būtiskākajiem un arī pretrunīgākajiem jautājumiem ES 

dienaskārtībā. Kaut arī abu pušu sadarbība ir sena, vēl aizvien nav skaidrs, vai Turcija tiks un 

vai tai būtu jātiek uzņemtai ES kā pilntiesīgai tās dalībvalstij. Kaut arī 2005.gada beigās tika 

uzsāktas iestāšanās sarunas ar Turciju, ES vēl aizvien saglabā sev atkāpšanās ceļu, paturot 

tiesības jebkurā brīdī šīs sarunas pārtraukt, ja kādas no tās prasītajām reformām netiks 

īstenotas pilnībā. Jāatzīmē, ka ES sabiedrībā, lai pamatotu negatīvo nostāju pret Turcijas 

dalību (vairāk kā puse ES iedzīvotāju ir pret Turcijas dalību ES) izmanto ne tik daudz uz 

Kopenhāgenas kritērijiem vai acquis communautaire balstītus argumentus, bet gan uz 

reliģiskām, vēsturiskām un ģeogrāfiskām pretrunām balstītus iebildumus. Šādā kontekstā 

šķita būtiski aplūkot tos iemeslus, ko ES sabiedrība uzskata par būtiskākajiem Turcijas 

dalības atteikšanās, Turcijas atbilstību definētajām ES prasībām, kā arī pašreizējo attīstību, 

tāpat arī Turcijas reliģisko, vēsturisko, kulturālo un ģeogrāfisko identitāti, kas sabiedrības 

līmenī tiek nostādīta kā neatbilstoša dalībai ES un sveša „Eiropai”. Taču tā kā ES sevi definē 

kā post-nacionālu, uz universālām vērtībām balstītu organizāciju, tad būtiski skatīt, cik 

pamatoti ir šādi sabiedrības iebildumi un cik lielā mērā tie atbilst pašas ES principiem. 

Maģistra darbs „Turcijas identitāte Eiropas Savienības dalības kontekstā” balstīts uz 

starptautisko attiecību konstruktīvisma teoriju, kas uzsver identitātes nozīmību. 

Konstruktīvisms paredz, ka „Identitāte „ir uztvere par sevi attiecībā pret citiem”. Šī uztvere 

ietver valodas, tradīciju, vēstures, kultūras, teritoriālos un etniskos aspektus.”179 Identitātes 

koncepts paredz, ka subjekts veido savu identitāti attiecībā pret „Citiem”, balstoties uz tādiem 

aspektiem kā ģeogrāfija, vēsture, normas, piederība etnosam u.tml. un tādējādi definējot sevi 

kā atšķirīgu un pretēju. (Tā kā ES ir multinacionāla organizācija, tad šī darba ietvaros 

uzmanība tika pievērsta Turcijas ģeogrāfiskajiem, vēsturiskajiem, reliģiskajiem aspektiem, kā 

arī normu savietojamībai ar „Eiropas” vērtībām. Tādi aspekti kā etnoss un valoda Turcijas 

dalības ES kontekstā netika ņemti vērā, pamatojoties uz to, ka jau pašlaik pati ES sevī aptver 

divdesmit septiņas dažādas valstis, kurām raksturīgs gan atšķirīgs etniskais sastāvs, gan 

lingvistiskā piederība.) Galvenais uzsvars tika likts uz tādu autoru kā Nikolass Onufs un Lūiss 

Kreisbergs darbiem, kā arī citu autoru, tai skaitā, Aleksandra Venta, darbiem. Kaut arī 

Aleksandrs Vents galvenokārt veido savu teoriju uz starptautiskās sistēmas struktūras pamata, 

atsevišķi viņa argumenti, kas saistīti ar identitātes jautājumiem, izmantojami šajā darbā, kurā 

diskursa jautājums nav centrālais. Šī darba ietvaros, balstoties uz konstruktīvisma 
                                                
179 Safioleas, P.D. Identity Shift… 
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starptautisko attiecību teorijas, ir redzams, ka identitātes veidošana ir balstīta uz sevis 

nodalīšanas no citiem, balstoties uz ģeogrāfiskiem, vēsturiskiem, kulturāliem, normatīviem un 

tamlīdzīgiem jautājumiem. Tomēr mijiedarbības rezultātā šī sevis nošķiršana var pārnest 

identitāti citā veidošanās līmenī – nu jau balstoties uz savstarpējo attiecību interpretāciju. Šāds 

scenārijs iespējams gadījumā, ja ES cieši izlemj definēt islāmu un Turciju kā sev svešus arī 

oficiālā līmenī. Pašlaik šādas iezīmes vērojamas Lisabonas līgumā, kurš paredz, ka ES 

jābalstās uz Eiropas kultūras, reliģijas un humānisma mantojuma, kas bijis pamatā „Eiropas” 

vērtību (demokrātijas, vienlīdzības, brīvības, tiesiskuma un cilvēktiesību) attīstībai. 

Aplūkojot ES un Turcijas attiecību problemātiku kļūst redzams, ka par spīti abu 

ilgstošajai sadarbībai un Turcijas ekonomiskajām un politiskajām reformām, kas veiktas lielā 

mērā tieši ES ietekmē, gan ES vecajās (ES-15), gan jaunajās dalībvalstīs, kas pievienojušās 

2004.gadā vērojama izteikti negatīva sabiedrības nostāja pret Turcijas iespējamo dalību ES. 

Sabiedrības argumenti attiecībā uz Turcijas dalību iedalāmi trīs dažādās pozīcijās – post-

nacionālos, uz identitātes apsvērumiem un utilitāros apsvērumos. Pozitīvu ietekmi uz 

attieksmi pret Turcijas dalību ES atstāj pirmie – post-nacionālie apsvērumi, kas paredz 

universālu vērtību izplatīšanos pasaulē un uztver ES kā šo vērtību nesēju. Utilitārie 

apsvērumi, kas balstīti uz ieguvumu un izdevumu aprēķiniem, ir konstanti un attieksmi pret 

Turcijas dalību tikpat kā neietekmē – tajos vienlīdz pastāv gan pozitīvi, gan negatīvi aspekti, 

kas savstarpēji reducējas. Turpretim uz identitāti balstītie apsvērumi ir tie, kas visspēcīgāk un 

negatīvāk ietekmē kopējo attieksmi pret Turcijas pievienošanos ES. Šie apsvērumi ietver 

uzskatus, ka Turcija kā musulmaņu valsts, kuras lielākā daļa teritorijas ģeogrāfiski atrodas 

ārpus Eiropas kontinenta, kuru nav skārusi renesanse un apgaismība, kuras vērtību sistēma 

nav balstīta uz kristietības un no tās izrietošās sekularizācijas, nav atbilstoša dalībai ES. Lai 

izprastu šo nostāju bija nepieciešams pieskarties pašas ES jeb „Eiropas” identitātei, ar kuru 

darba ietvaros tika saprasts tas universālo vērtību kopums, uz kura balstās ES – demokrātija, 

likuma vara, sekularizācija, kura attīstījusies uz kristietības pamata, kā arī relatīvi kopīgā 

vēsture un teritorija, kas kopumā veido kolektīvu „Eiropas” identitāti. 

Aplūkojot gan islāma vēsturi un pamatnostādnes, gan Osmāņu impērijas, kuras 

mantiniece ir Turcija, un Turcijas Republikas vēsturi kļūst skaidrs, ka šie argumenti ne 

vienmēr ir pamatoti. Islāma ticība savos pamatos nebūt neietver nepārvaramas pretrunas ar 

kristietību. Tās abas ir monoteiskas ticības, kas lielā mērā izveidojušās uz jūdaisma pamata. 

Islāms kā ticība, kas attīstījusies vēlāk, atzīst gan jūdaismu, gan kristietību kā līdzvērtīgas, 

gan to svētos rakstus. Skatot Turcijā dominējošās reliģijas - islāma atbilstību Rietumu 

vērtībām un politiskajiem principiem ir redzams, ka nepārvaramas pretrunas starp islāmu un 
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demokrātiju nepastāv, jo liela daļa musulmaņu valstu mūsdienu pasaulē ir vairāk vai mazāk 

veiksmīgas demokrātijas, kas gan neizslēdz lielo reliģijas nozīmi to iedzīvotāju dzīvē. Taču 

jau Medīnas līgums islāma pirmsākumos, kas kalpoja kā konstitūcija, parāda, ka islāms un 

demokrātija ir savietojami. Kas attiecas uz vienlīdzību, tad iepriekš minētā konstitūcija, 

piemēram, paredzēja, ka gan musulmaņiem, gan ne-musulmaņiem tiek garantēts vienlīdzīgs 

drošības līmenis, reliģiskā autonomija, vienlīdzība likuma priekšā neatkarīgi no reliģiskās 

piederības vai mantiskā stāvokļa. Tāpat arī kalifāts, kas ir islāma politiskās sistēmas 

pamatprincips, paredz, ka vara atrodas visas kopienas rokās, kura kopā un atsevišķi ir 

atbildīga par labu sabiedrības pārvaldi. Galvenā atšķirība starp Rietumu un islāma 

demokrātiju ir tā, ka Rietumu demokrātija balstās uz indivīda suverenitātes principu, bet 

islāmā suverenitāte ir ietverta Allāhā un caur viņu cilvēkos, tādējādi īstenojot nevis cilvēku 

gribu, bet caur viņiem Allāha gribu. Islāms necenšas ierobežot cilvēktiesības līdz vienas valsts 

robežām – tas ietver universālus principus, kas paredz, ka cilvēk asinis nedrīkst tikt izlietas 

bez nopietna pamatojuma, ka sievietes un bērni nedrīkst tikt apspiesti, ka jebkurš musulmanis 

ir tiesīgs ieņemt jebkuru valsts amatu neatkarīgi no rases, ādas krāsas vai šķiras. Tāpat tiek 

noteikta citu ticību pārstāvju reliģiskā autonomija u.tm. Islāma idejas neparedz neticīgo 

pievēršanu ticībai – džihāds, kas bieži vien tiek uztverts kā musulmaņu karš pret neticīgajiem, 

savā sākotnējā interpretācijā nozīmē to, ka musulmaņu kopienai ir tiesības aizsargāties pret 

uzbrukumiem no ārpuses, taču neparedz citādi ticīgo pievēršanu islāma ticībai. Tas, protams, 

nenozīmē, ka interpretācija vienmēr bijusi šāda, taču vēsturiski islāms vienmēr ir paredzējis 

tiesības ne-musulmaņiem, kā arī nav prasījis to pakļaušanos saviem likumiem. Tāpat arī 

islāms noliedz kādas ne-musulmaņu personas apspiešanu pat gadījumā, ja konkrētās personas 

piederības valsts apspiež musulmaņus savā teritorijā. Jāatzīmē, ka kaut arī pastāv grupējumi, 

kas, pamatojoties uz islāma ticības, pārkāpj visus „Rietumu” principus, nebūtu korekti 

identificēt šos spēkus ar islāma ticību kā tādu. Kopumā, aplūkojot islāma savietojamību ar 

demokrātiskām vērtībām, kā arī cilvēktiesībām, šķiet, ka lielākā problēma ir nevis islāma un 

Rietumu vērtību savietojamība, bet ekonomiskās un sociālās problēmas, kas vērojamas 

lielākajā daļā musulmaņu valstu. Dziļas sociālās problēmas veicina radikālismu, tādējādi 

sekulāras politikas neveiksmes veicina politiskā islāma aktivizēšanos, tāpat tas noved pie 

cilvēktiesību problēmu saasināšanās u.tml.  

Pašas Turcijas, pareizāk, turku saistība ar islāmu datējama ar 10.gadsimta beigām, kad 

tjurku Seldžūku dzimta pievērsās islāmam, pakāpeniski iekarojot aizvien jaunas teritorijas uz 

izveidojot impēriju, kura jau 12.gadsimta sākumā tika atkal sadalīta mazās valstiņās. 

13.gadsimtā viena no šādām jaunizveidotām valstiņām ir Osmāņu valsts, kas pakāpeniski 
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pārņem pārvaldi pār Bizantijas impēriju un Balkāniem, visbeidzot 1453.gadā iekarojot 

Konstantinopoli, kas vēl aizvien ir sāpīgs jautājums Rietumu sabiedrībai. 16.gadsimta vidū 

Osmāņu impērija sniedza savu varenību, iekarojot milzīgas teritorijas, tai skaitā, Spāniju. 

Tomēr turpmākajos gadsimtos Osmāņu impērija pakāpeniski novājinājās, pateicoties Rietumu 

sabiedrības attīstībai un iekšējām problēmām. 19.gadsimta beigās tika uzsāktas reformas 

cerībā saglabāt impēriju, taču tās nebija sevišķi veiksmīgas un I pasaules karš, kurā Osmāņu 

impērija karoja Vācijas pusē, pielika punktu Osmāņu impērijas eksistencei. Tomēr Osmāņu 

impērijas mantiniece Turcija bija vienīgā, kas spēja panākt sev vairāk vai mazāk pieņemamus 

miera līguma noteikumus, tādējādi saglabājot savu pašlepnumu un spējot uzsākt radikālu 

modernizāciju un sekularizāciju, tādējādi padarot Turciju par republiku. Šo reformu centrālā 

persona bija Mustafa Kemals Ataturks. Tieši šīs reformas ir tās, kas novedušas Turciju pie tās 

pozīcijas, kurā tā atrodas – musulmaņu valsts, kura lielākā vai mazākā mērā balstās uz 

Rietumu politiskajām vērtībām, sekularizācijas un cilvēktiesībām – jo to mērķis bija panākt 

Turcijas atbilstību Eiropas attīstībai. Jāatzīst, ka Turcijai vēl aizvien veicams dziļš reformu 

process, īpaši attiecībā uz vienlīdzības un brīvības principu ievērošanu, tomēr šīs reformas ir 

paveicamas. 

Kaut arī Turcija ir musulmaņu nācija, konstitucionāli tā ir sekulāra republika, kas 

balstīta uz demokrātijas un likuma varas principiem, kā arī ievēro cilvēktiesības. Turcijas 

konstitūcija noliedz reliģisko likumu dominēšanu pār valdību un sabiedrību, tādējādi nošķirot 

valsti un reliģiju. Turcijas tiesību sistēma ir pārņemta no kontinentālās Eiropas tiesību 

sistēmas, politiskā sistēma ir balstīta uz brīvām, vispārējām vēlēšanām. Kaut arī laiku pa 

laikam Turcijā aktivizējas politiskais islāms, pēdējo gadu pieredze parāda, ka reliģiskāku 

spēku – Taisnīguma un Attīstības partijas, nākšana pie varas tikai stiprinājusi Turcijas 

demokrātiju, jo tā nenoliedz Turcijas reliģisko identitāti, taču tajā pašā laikā saglabā sekulāru 

valsts pārvaldi un turpina uzsākto reformu procesu, kā rezultātā samazinās arī militāro spēku 

loma Turcijas politikā. Piemēram, pēdējā laika aptaujas liecina, ka Turcijas iedzīvotāju 

vairākums vairs neuzskata šariatu par galveno likumdošanas avotu un izslēdz uz šariata 

balstītas reliģiskas valsts izveides iespēju Turcijā. Tas savukārt liecina par sekulāras 

likumdošanas un valsts iekārtas stabilitāti. Jāatzīmē, ka Turcijā sekularizācija nenozīmē 

pilnīgu baznīcas lomas izzušanu, bet gan ticības un uzskatu sistēmas pārkārtošanu. Bez tam 

reliģija gan Turcijā, gan arī citur attīstītajā pasaulē bieži vien kalpo kā vēsturisko atmiņu un 

vērtību saglabātājs. Turcijas politiskie spēki patlaban balstās uz jaunizveidojušos vidusšķiru 

un jaunu islāma intelektuāļu paaudzi, kas ļauj tai veikt nepieciešamās reformas, lai panāktu 

atbilstību ES prasībām, tajā pašā laikā ļaujot saglabāt islāma ticību kā būtisku identitātes 
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sastāvdaļu. Patlaban veiksmīgā Turcijas politiskās sistēma kā attīstības modelis sācis pievērst 

arī citu musulmaņu valstu uzmanību, līdz ar to ES, iekļaujot kulturāli atšķirīgo Turciju, kļūtu 

gan kosmolītiskāka un tolerantāka, gan norādītu, ka ES nevēlas nostāties pret islāma pasauli, 

balstoties uz reliģiskiem aizspriedumiem. Turcijas piemērs parāda, ka islāms ne 

konstitucionāli, ne praktiski nav nesavietojams ar sekularizācijas, demokrātijas, likuma varas, 

cilvēktiesību u.c. „Eiropas” principiem. Pašai Rietumu pasaulei būtu jāpārvar savi 

aizspriedumi, pārtraucot uztvert islāmu kā vienīgo cēloni musulmaņu sabiedrības problēmām, 

bet apzinoties sociālo un ekonomisko problēmu ietekmi.  

Otrs argumentu kopums, kas tiek izmantots pret Turcijas dalību ES ir balstīts uz 

kultūrvēsturiskiem un ģeogrāfiskiem argumentiem. Tiek izmantoti argumenti, kas definē 

Turciju kā ģeogrāfiski Eiropai nepiederīgu, kā arī vēsturiski svešu. Tomēr, kas attiecas uz 

Turcijas pašreizējo teritoriju, tās vēsture bijusi cieši saistīta ar „Eiropas” civilizācijas attīstību 

– tā bijusi ietverta Austrumromas sastāvā, viduslaikos Konstantinopole kalpoja par būtisku 

kristietības metropoli. Ja skatās no šāda skatpunkta, tad pašreizējā Skandināvija, Centrāleiropa 

un Austrumeiropa kulturāli daudz ilgāk atradušās ārpus Eiropas, jo vairāku Eiropas kultūru 

rašanās saistīta ar Turciju, tādējādi gadsimtiem ilgi Turcijas teritorija bijusi kristiešu pasaules 

teritorija. Iespējams, ka ES sabiedrības neuzticība Turcijai saistīta ar Osmāņu impērijas 

varenību un neskaitāmajām zaudētajām teritorijām, ko tā nesa tā laika Eiropai. Arī turku 

kultūra tās attīstības ziņā ir pielīdzināma Eiropai, īpaši tas attiecas uz vēstures pētniecību, 

mākslu, kā arī veiksmīgu pārvaldes formu, bez tam tā ir daudz radniecīgāka Eiropai kā 

Tālajiem Austrumiem. Jāatzīmē, ka arī pašas Eiropas kulturālās un vēsturiskās robežas nav 

ierobežojamas tikai ģeogrāfiski noteiktā kontinentā, un, tā kā ģeogrāfija ir cilvēka definēts 

termins, tad nav tādas Eiropas teritorijas definīcijas, kas būtu nenovecojoša un vienmēr 

derīga. 

Cenšoties tikt galā ar jaunajiem izaicinājumiem, ko starptautiskajā sistēmā radījušas 

Aukstā kara beigas un komunisma sabrukums, ES sevi definējusi kā uz vērtībām balstītu 

kopienu, piedāvājot dalību neatkarību atguvušajām Centrālās un Austrumeiropas valstīm. 

Taču par problēmu ir kļuvusi reālās Eiropas identitātes un robežu noteikšana. Kaut arī jau 

kopš renesanses Eiropas sevi definējusi kā modernās civilizācijas atrašanās vietu, nevis 

ģeogrāfisku vienību, ģeogrāfiskie argumenti aizvien vairāk tiek izmantoti, lai noteiktu, kam 

būtu un nebūtu jāatrodas ES. Tas lielā mērā ietekmē vienu no ES senākajiem sadarbības 

partneriem – Turciju, kura jau kopš 1950.gadiem tiekusies uz dalību ES. Šī ES vēlme meklēt 

savas robežas ir ļoti būtiska un saistīta ar tās pašreizējiem identitātes meklējumiem un nespēju 

atrast spēcīgus vienojošos elementus starp savām dalībvalstīm. Kopš ir izzudis komunisma 
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drauds, pret ko ES varēja identificēties kā pretēja, radusies nepieciešamība atrast jaunu 

„Citu”, kas spētu stiprināt pašas ES identitāti. Turcija, atšķirībā no Centrālās un 

Austrumeiropas valstīm, tiek uzskatīta par vienu no šiem „Citiem” gan ne oficiālajā retorikā, 

bet sabiedrības līmenī. ES neuztver Turciju ar tās islāmisko mantojumu kā daļu no Eiropas, 

atbīdot pašas noteiktos dalības ES principus otrajā plānā un meklējot ieganstus Turcijas 

dalības atlikšanai un nekonkretizēšanai. Pakāpeniski ES sabiedrība nonāk pie stereotipiskas 

uztveres pret Turciju un islāmu, jebkādās politiskās, ekonomiskās un sociālās neveiksmēs 

vainojot tieši reliģiju. Islāms ir aizstājis komunismu un kļuvis par jauno ienaidnieku, 

spoguļattēlu, pret kuru Eiropa uzsver savu pārākumu. Pakāpeniski tas var novest arī pie 

Turcijas identitātes, kas pašlaik vērsta uz sadarbību ar ES un Rietumu sabiedrību kopumā, 

izmaiņas, tai sākot uztvert sevi kā „Eiropai” svešu un nepiederīgu un tādējādi, iespējams, 

pārorientējot savas prioritātes uz sadarbību ar Tuvo Austrumu valstīm un atsakoties no 

līdzšinējām reformām. Tādējādi pašreizējā plaisa starp Rietumu un islāma civilizācijām tikai 

padziļinātos. 

Kopumā var uzskatīt, ka darba ievadā izvirzītā hipotēze: „Turcijas identitātes 

sastāvdaļas nav pretrunā ar Turcijas dalību ES” ir pierādīta daļēji. Turcijas identitātes 

sastāvdaļas sevī neietver būtiskas pretrunas ar ES identitāti, un pret Turcijas dalību izmantotie 

argumenti nereti ir uz stereotipiem un aizspriedumiem balstīti. Tomēr pretruna starp Turcijas 

identitāti un ES slēpjas faktā, ka ES pēc Aukstā kara uzsākusi jaunas identitātes konstruēšanu, 

pārejot uz politiski daudz integrētāku daudznacionālas kopienas modeli, kuras jaunais „Cits” 

pašlaik ir islāma pasaule, kura ietver Turciju kā šīs reliģijas pārstāvi. Turcija jau gandrīz 

gadsimtu cenšas izlauzties no savām vēsturiskajām, reliģiskajām un ģeogrāfiskām robežām. 

Ja ES sevi definē kā multikulturālu, uz universāliem principiem balstītu un tolerantu 

savienību, dalības atteikšana Turcijai, balstoties tikai uz reliģiskiem, ģeogrāfiskiem un 

kultūrvēsturiskiem argumentiem, kuru nozīmē bieži vien ir mākslīgi palielināta, tā atkāpsies 

pati no saviem principiem, kurus tiecas izplatīt pasaulē. Ideāla sekulāra Eiropa ir balstīta uz 

idejas, ka valstis nepozicionē vienu reliģiju kā pārāku par citu un necenšas apspiest citas 

reliģijas. „Tikmēr, kamēr Eiropas Savienība nedomā par savām attiecībām ar islāmu no savu 

demokrātisko ideālu prizmas, tā apdraud vērtības un normas, ko tā atbalsta. Ilgtermiņa sekas 

tam var būt ticības demokrātiskajām vērtībām mazināšanās musulmaņu kopienās. Musulmaņu 

kopienas Eiropā rezultātā varētu uzskatīt demokrātiju kā tukšu retoriku, kas tiek izmantota, lai 

tos diskriminētu un liegtu tiem daļu pamattiesību, ko liberālismam būtu jānodrošina.”180 Līdz 

                                                
180 Zemni, S. Islam, European Identity and… 
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ar to Turcijas vēlme pārvarēt pašreiz pastāvošos stereotipus ir uzskatāma par būtiskāku kā ES 

vēlme noteikt sev striktas robežas. Patlaban ES sludinātā tolerance šķietami kļūst par 

vienkāršu ārējo apvalku, kas oficiāli pieņem „Citus”, taču tikai uz saviem noteikumiem un 

atbilstoši savām vēlmēm. Aizspriedumi, kas vērsti pret musulmaņiem norāda uz zināmām 

pretrunām pašas ES multikulturālisma idejās, tāpēc, iespējams, daudz vērtīgāk būtu 

pakāpeniski atteikties no „islāma draudu” idejas un uzskatiem par savu pārākumu, kā arī 

apzināties reālos savstarpējās nesapratnes cēloņus. 
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Tabula Nr.1 
 

1999-2000 2000-01 2001-02 2003 2004 2005 2006 
  1999     2000     2001     2002     2003     2004     2005   Valsts 

PT* PB** Statuss*** PT PB Statuss PT PB Statuss PT PB Statuss PT PB Statuss PT PB Statuss PT PB Statuss 

Albānija 4 5 DB 4 5 DB 3 4 DB 3 3 DB 3 3 DB 3 3 DB 3 3 DB 

Bijusī Dienvidslāvijas 
Republika Maķedonija  3 3 DB 4 3 DB 4 4 DB 3 3 DB 3 3 DB 3 3 DB 3 3 DB 

Bosnija-Hercegovina 5 5 DB 5 4 DB 5 4 DB 4 4 DB 4 4 DB 4 3 DB 4 3 DB 

Dienvidlāvijas 
Federatīvā Republika / 
Serbija-Melnkalne**** 

5 5 DB 4 4 DB 3 3 DB 3 2 B 3 2 B 3 2 B 3 2 B 

Horvātija 4 4 DB 2 3 B 2 2 B 2 2 B 2 2 B 2 2 B 2 2 B 

Turcija 4 5 DB 4 5 DB 4 5 DB 3 4 DB 3 4 DB 3 3 DB 3 3 DB 

                      
Piezīme: Vērtējums tiek noteikts vērtējumu skalā no 1 līdz 7, kur 1 atspoguļo labāko, bet septiņi sliktāko vērtējumu. Valstis, kuras novērtētas no 1 līdz 3 
((PR+CL)/2) tiek klasificētas kā brīvas, no 3 līdz 5,5 kā daļēji brīvas un vairāk kā 5,5 kā nebrīvas.      
* - Politiskās tiesības       
** - Pilsoniskās brīvības       
*** - B - Brīvs; DB - Daļēji brīvs; NB - Nav brīvs       
**** - Serbijas un Melnkalnes savienība izveidojusies pārveidojot Dienvidlāvijas Federatīvo Republiku parpolitisku apvienību, taču 2006.gadā 
referenduma rezultātā Melnkalne pilnībā attdalījusies no Serbijas       
                      
Avots: Comparative scores for all candidate countries from 1999 to 2006. Freedom in the World. Freedom House. Available: 
http://www.freedomhouse.org/uploads/fiw/FIWAllScores.xls 

      
       
       

 

http://www.freedomhouse.org/uploads/fiw/FIWAllScores.xls
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Avoti: izmantoti dati no The World Factbook, http://www.cia.gov/cia/publications/factbook, 
European Union homepage, http://europa.eu.int 
 
 

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook
http://europa.eu.int
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Tabula Nr.2 
 

 
Absolūtais atbalsts* Turcijas dalībai Eiropas Savienībā dalībvalstīs (ES-25). 

 

 
* Aboslūtais atbalsts iegūts no atbalstītāju skaita atskaitot pretinieku skaitu. 

 
 

Avots: Ruiz-Jiménez, A.M., Torreblanca, J.I. European Public Opinion and Turkey’s 
Accession. Making Sense of Arguments For and Against. // European Policy Institutes 
Network Working Paper – 2007. - No.16. - P.8.Available: 
http://www.epin.org/pdf/WP16_RuizJimenez_Torreblanca.pdf. 
 

http://www.epin.org/pdf/WP16_RuizJimenez_Torreblanca.pdf
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Absolūtais atbalsts* nākošajām dalībvalstīm (ES-15 un ES-25). 

 
* Aboslūtais atbalsts iegūts no atbalstītāju skaita atskaitot pretinieku skaitu. 
 

Avots: Ruiz-Jiménez, A.M., Torreblanca, J.I. European Public Opinion and Turkey’s 
Accession. Making Sense of Arguments For and Against. // European Policy Institutes 
Network Working Paper – 2007. - No.16. - P.9.Available: 
http://www.epin.org/pdf/WP16_RuizJimenez_Torreblanca.pdf. 

http://www.epin.org/pdf/WP16_RuizJimenez_Torreblanca.pdf
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* Aboslūtais atbalsts iegūts no atbalstītāju skaita atskaitot pretinieku skaitu. 

 
Avots: Ruiz-Jiménez, A.M., Torreblanca, J.I. European Public Opinion and Turkey’s 
Accession. Making Sense of Arguments For and Against. // European Policy Institutes 
Network Working Paper – 2007. - No.16. - P.7.Available: 
http://www.epin.org/pdf/WP16_RuizJimenez_Torreblanca.pdf.  

 
 
 

 
 
 

 
 

http://www.epin.org/pdf/WP16_RuizJimenez_Torreblanca.pdf
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Avots: Ralfs, F.L., Lerners, R., Mičems, S., Makneils, E.B. Pasaules civilizācijas, to vēsture un kultūra. 2.sējums. Viduslaiki. - Rīga: Raka, 
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 Avots: Lunds, P. Islāms. Rīga: Zvaigzne ABC, 2003. - 69.lpp.



 101 

 Attēls Nr.3 
Islāma statuss islāmticīgajās valstīs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Avots: Lunds, P. Islāms. Rīga: Zvaigzne ABC, 2003. - 9.lpp



 102 

Grafiks Nr.4 
 
 
 
 

 
 

 
Avots: Almond M. Why Turkey may turn its back on Europe. // Europe’s World. – 2008. – 
No.8. - P.90. 

 

 

 
Šariata likuma statuss islāmticīgajās valstīs. 



 103 

 

Tabula Nr.3 
 

 
Atbalsts uz šariata balstītas reliģiskas valsts izveidei Turcijā 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Avots: Çarkoğlu, Ali, Kalaycioğlu, Ersin. Voting in Elections: Continuity and Change in 
November 2002. // Turkish Democracy Today / Eds. A. Çarkoğlu, E. Kalaycioğlu. - New 
York: Tauris&Co Ltd., 2007. - P.126. 
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ABSTRACT 

The title of this paper is “Turkish Identity in the Context of European Union 

Membership”. Accession of Turkey to European Union (EU) is one of the most controversial 

topics in the Union’s agenda. Since 1959, when Turkey proclaimed its wish to join European 

Economic Community, there has existed cooperation between both sides, but only in              

3 October 2005 EU opened accession negotiations with Turkey. EU still has kept the 

possibility to cancel these negotiations any time when it notices shortages in Turkey’s 

compliance with membership criteria. Overall EU societies support for Turkey is the lowest 

amongst potential future members, despite its dedication to modernization, democratization 

and compliance with international principles of human rights. Here it’s important to 

acknowledge that in the accession negotiations of Turkey Copenhagen criteria and Acquis 

Communautaire does not always play the main role - unofficial and partly official public 

opinion (and implicitly also the Treaty of Lisbon) shows that identity issues based on 

Turkey’s distinct religion, culture and history, as well as geographical position are of major 

importance.  

Therefore the aim of the paper is to consider the reasons that are politically correctly 

named as the main obstacles for Turkish EU membership and estimate their validity. The 

main attention will be paid Turkish identity issues and their contradictoriness with imagined, 

but not formulated “European” identity. In order to prove the posed hypothesis: “Turkish 

identity components are not controversial with Turkey’s EU membership”, theoretical 

framework of international relations’ constructivism theory is used to analyze EU identity 

construction and Turkey’s exclusion from this construct. Four goals posed in order to prove 

the hypothesis are: to discuss relational problems of EU and Turkey; to consider history and 

principles of Islam and history of Turkey; to analyze Turkey’s identity components and their 

controversy with EU membership; and to consider EU identity changes after the end of Cold 

War and breakdown of Communism.  

Although there are shortages in Turkey’s compliance with EU membership criteria 

with some of them being quite deep, the reform process it has started is stable and continuous. 

Turkish identity differences based on religious, historical, cultural and geographical 

background are not unsurpassable, if EU defines itself as multicultural community, which is 

based on universal principles of freedom, democracy, rule of law and human rights and avoids 

stereotypes and biases. As the EU itself is still in the search of its new identity, and Islamic 

religion, which includes also Turkey, seems to be identified as the new “Other”, which is 
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necessary in order to draw EU’s borders. Therefore it can not be asserted that Turkish identity 

does not include controversies with “Europe’s” identity and as follows with EU membership. 

To sum up, I consider that posed hypothesis is partly proved. Turkish identity components are 

not controversial with Turkey’s EU membership, if analyzed from the viewpoint of Turkish 

identity components. But, as the EU identity building for now is based on drawing the border 

between European values and Islamic values, Turkish membership prospects still include 

controversies based on identity issues. 
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RESÜMEE 

Der Titel dieser Arbeit lautet “Türkische Identität im Zusammenhang mit dem 

Beitritt und der Mitgliedschaft in der Europäischen Union”. Der Beitritt der Türkei zur 

Europäischen Union (EU) ist eines der strittigsten Themen auf der Tagesordnung der EU. Seit 

1959, als die Türkei den Wunsch zum Beitritt in die EU proklamierte, gab es Kooperationen 

zwischen beiden Seiten, ernste Gespräche und Verhandlungen starteten allerdings erst am 3. 

Oktober 2005. Die EU hat sich ständig die Möglichkeit offen gehalten, die Gespräche mit der 

Türkei sofort abzubrechen, sobald Unstimmigkeiten im türkischen Verhalten und dem Kodex 

und den Mitgliederkriterien der EU auftreten. Von allen potentiellen zukünftigen Mitgliedern 

ist die Unterstützung für die Türkei am geringsten, und das trotz ihres Engagements für 

Modernisierung, Demokratisierung und Einhaltung der Menschenrechte. An dieser Stelle ist 

es wichtig anzuerkennen, dass die Verhandlungen zum Beitritt der Türkei in die EU nicht 

hauptsächlich die Kriterien von Kopenhagen und des gemeinschaftlichen Besitzstands 

(Acquis Communautaire) betrachtet werden, sondern vielmehr die inoffizielle und offizielle 

Meinung der Öffentlichkeit, welche eher auf die Religion, Kultur und Geschichte sowie 

geographische Lage der Türkei blicken (vgl. Abkommen von Lissabon). 

Aus diesem Grund ist es Ziel dieser Arbeit, die Gründe, welche politisch korrekt als 

Hindernisse für einen EU Beitritt der Türkei bezeichnet werden, zu betrachten und deren 

Wahrheitsgehalt in Erwägung zu ziehen. Hauptaugenmerk wird auf die Identität der Türkei 

gelegt, die in Widerspruch zur gegenwärtigen – wenngleich auch nicht schriftlich 

niedergeschrieben – „europäischen“ Identität steht. Um nun die gestellte Hypothese „Die 

türkische Identität steht nicht im Widerspruch zu einer Mitgliedschaft in der Europäischen 

Union“ zu prüfen, wird diese im Rahmen der Theorie der Beziehungen im internationalen 

Konstruktivismus im Hinblick auf die Konstruktion der Europäischen Union und den 

Ausschluss der Türkei aus der EU. Hierzu werden vier Schritte durchgeführt, um die 

Hypothese zu prüfen: Diskussion der Beziehungsprobleme zwischen der Türkei und der EU; 

Erwägung der Geschichte und Grundsätze des Islams sowie der Geschichte der Türkei; 

Analyse der türkischen Identität inkl. ihrer Gegensätze zur EU Mitgliedschaft; und die 

Betrachtung der Identitätsänderung nach dem Ende des Kalten Krieges und dem Untergang 

des Kommunismus. 

Obwohl einige negative Aspekte in Bezug auf die Übereinstimmung zwischen der 

Türkei und der EU gibt, welche relativ schwerwiegend sind, wurde der Reformprozess 

gestartet und läuft stabil und kontinuierlich. Die türkische Identität unterscheidet sich in 
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Bezug auf religiöse, geschichtliche, kulturelle und geographische Belange, welche aber nicht 

unüberbrückbar sind, wenn sich die EU als multikulturelle Gemeinschaft definiert, die auf den 

Prinzipien von Freiheit, Demokratie, einem existierendem Rechtssystem und 

Menschenrechten basiert und Stereotypen sowie Vorurteile vermeidet. Da die EU momentan 

selbst noch im Findungsprozess einer neuen Identität ist, und die islamische Religion, welche 

ja auch die Türkei beinhaltet, als die neue „andere“ Religion gesehen wird, können hier die 

Grenzen der EU erweitert werden. Aus diesem Grund kann nicht behauptet werden, dass die 

türkische Identität keinen Widerspruch zur europäischen Identität und somit zur EU 

Mitgliedschaft aufzeigt. Zusammenfassen denke ich, die anfängliche Hypothese ist teilweise 

bewiesen. Die türkische Identität ist kein direkter Widerspruch zum Beitritt in die EU – 

zumindest aus Sicht der Türkei. Gesehen aus der Sicht der EU allerdings, gibt es sehr wohl 

Widersprüche und Ungereimtheiten in Bezug auf den türkischen Beitritt in die EU. Dies ist 

vor allem darin begründet, dass sich die EU gerade darauf besinnt, die Grenzen zwischen 

europäischen Werten und der islamischen Religion zu ziehen, wozu die Türkei momentan 

noch sehr im Widerspruch steht. 

 
 


