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Abstract. The EU is one of the most important transnational
organisations. Its values, economic development and global influence
have transformed its membership into an ideal for many countries. Since
the formation of the first European Community in 1951, the EU has
broadened its borders by integrating new members. Even though most
countries that pursued the European accession came from the European
continent, some outsiders (e.g. Turkey) pursued European membership
also. Turkey is an appropriate example and its accession process dates
back over 50 years. This article analyses the perspectives of Turkish
officials regarding European integration between 2016-2019. Due to the
failed coup in 2016, the bilateral cooperation between the EU and Turkey
has strained. The article uses directed qualitative content analysis to
describe the official position of Ankara regarding European integration
after 2016. The findings emphasise that Turkish officials support European
integration. However, due to the European officials’ statements about
Turkey’s inability to meet the integration conditions, Turkish officials
perhaps will reconsider Turkey’s future accession to the EU.
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Introducere

Procesul de integrare europeanã a fost luat în calcul de cãtre intelectuali ºi
politicieni încã din anul 1920.1 Cu toate acestea, bazele UE aºa cum o cunoaºtem
astãzi au fost puse dupã sfârºitul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial de cãtre
diferiþi pionieri – de la luptãtori de rezistenþã, pânã la avocaþi ºi parlamentari.2
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Scopul iniþial al UE a fost acela de a crea o comunitate de state care sã împãrtã-
ºeascã idealul pãcii ºi al prosperitãþii. În momentul de faþã, UE reprezintã o orga-
nizaþie care ºi-a diversificat domeniile de acþiune, chiar dacã scopul iniþial al
acesteia nu s-a schimbat. Pe scurt, UE urmãreºte integrarea ºi uniformizarea eco-
nomicã ºi politicã a tuturor membrilor sãi în multiple dimensiuni (ex. tehnologie,
drepturile omului, energie, securitate, mediu înconjurãtor, transporturi). UE
urmãreºte obþinerea unui progres uniform pentru toate statele membre cu scopul
de a evita materializarea tensiunilor dintre acestea ºi afectarea evoluþiei unitare
a Uniunii.3 În acest sens, UE urmãreºte crearea ºi implementarea unei guvernãri
transnaþionale, susþinutã de existenþa instituþiilor centrale care emit politici ºi
direcþii care trebuie sã fie implementate de cãtre statele membre.4

UE a devenit de-a lungul deceniilor din ce în ce mai atractivã pentru statele con-
tinentului european. Astfel, dacã în 1951 au existat ºase state fondatoare ale primei
comunitãþi europene (Belgia, Franþa, Germania, Olanda, Italia ºi Luxemburg), în
momentul de faþã UE a ajuns sã numere 27 de state membre, iar procesul de
integrare a noilor state nu a luat sfârºit.5 Procesul de integrare a noilor membri
poate ridica o serie de provocãri pentru UE. Diferenþele culturale, economice sau
politice reprezintã elemente care ar putea afecta procesul de integrare în UE.6 Cu
toate acestea, statele de pe continentul european nu sunt singurele care urmãresc
intrarea în UE. Turcia reprezintã un exemplu potrivit în acest sens.7

Cazul Turciei este unul aparte deoarece încercãrile acestui stat de a se integra
în blocul european dateazã de peste 50 de ani. Existã multe studii care analizeazã
procesul de aderare a Turciei la UE. Unele se concentreazã pe aspectele sociale
ºi economice pe care le-ar putea genera aderarea Tuciei la UE8, în timp ce altele
se concentreazã pe studierea sociologiei actorilor implicaþi în procesul de inte-
grare.9 În plus, alte studii analizeazã ameninþãrile politice, sociale sau de securi-
tate pe care le-ar genera aderarea Turciei la UE, dar ºi identificarea cãilor alter-
native de aderare care sã aducã beneficii atât UE, cât ºi Turciei.10 Cu toate
acestea, aderarea Turciei la UE reprezintã o provocare pentru ambele pãrþi. Pe
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de-o parte, Turcia este un stat care are o identitate incertã deoarece aceasta nu
este nici pur europeanã, nici pur islamicã, ci mai degrabã este caracterizatã de o
combinaþie între cele douã identitãþi.11 Pe de altã parte, provocãrile ridicate de
cãtre Turcia, care sunt asociate populaþiei, culturii, limbii, religiei sau calitãþii demo-
craþiei, influenþeazã într-o manierã negativã buna desfãºurare a procesului de
aderare la UE.12

Acest articol analizeazã poziþionarea oficialilor turci faþã de procesul de inte-
grare a Turciei în UE, în perioada 2016-2019. În plus, lucrarea se bazeazã ºi pe
prezentarea anumitor perspective ale oficialilor europeni faþã de aderarea Turciei
cu scopul de a explica motivaþiile oficialilor turci de a adopta o anumitã poziþie.
Prin urmare, articolul doreºte sã rãspundã întrebãrii: cum au evoluat poziþio-
nãrile oficialilor turci faþã de aderarea Turciei la UE între 2016 ºi 2019?
Articolul analizeazã prin intermediul analizei calitative de conþinut direcþionate
(directed qualitative content analysis) douã categorii de date, primare ºi secun-
dare. Datele primare (discursurile oficialilor turci ºi europeni) sunt analizate cu
scopul de a produce dovezi empirice legate de poziþionarea oficialilor turci faþã
de procesul de aderare a Turciei la UE, iar datele secundare (literatura existentã)
sunt utilizate cu scopul de a creiona cadrul teoretic al articolului.

Din anul 2016 relaþiile dintre Turcia ºi UE au devenit din ce în ce mai ten-
sionante din cauza loviturii eºuate de stat din Turcia.13 În pofida faptului cã
Turcia este un candidat vechi pentru aderarea la UE, iar de-a lungul timpului a
implementat anumite principii care sã o aducã mai aproape de acest ideal, eveni-
mentele din 2016 nu au fãcut altceva decât sã rãceascã relaþiile dintre cei doi
actori. Prin urmare, relevanþa subiectului este oferitã de faptul cã studierea dina-
micilor dintre Turcia ºi UE privind aderarea celei dintâi la blocul european nu a
fost abordatã extins în mediile de specialitate naþionale. În plus, reperul temporal
ales sporeºte relevanþa studiului deoarece acesta prezintã o perspectivã recentã a
evoluþiilor dezbaterilor dintre oficialii turci ºi cei europeni faþã de integrarea
Turciei în UE.

Articolul este structurat dupã cum urmeazã: prima secþiune prezintã o discuþie
despre parcursul european al Turciei de-a lungul istoriei, iar a doua argumentelor
pro ºi contra aderãrii Turciei la UE. A treia secþiune explicã metodologia utili-
zatã, respectiv tipologiile datelor ºi modul în care au fost colectate. A patra sec-
þiune analizeazã perspectivele oficialilor turci faþã de integrarea europeanã dar ºi
argumentele oficialilor europeni care au influenþat poziþionãrile oficialilor turci.
Concluziile rezumã conþinutul general al lucrãrii ºi prezintã limitele ºi direcþiile
viitoare de cercetare.
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Turcia ºi UE: Iniþiativele Turciei
de aderare la blocul european

Turcia este un stat de o importanþã majorã pentru Europa, acest fapt fiind
susþinut de relaþiile istorice dintre cele douã. Dincolo de tensiunile ºi conflictele
istorice dintre cei doi actori, Turcia ºi blocul european împãrtãºesc o lungã tra-
diþie a relaþiilor economice, culturale, comerciale, artistice sau sociale.14

Iniþiativele Turciei de apropiere faþã de viziunile ºi valorile europene încep
sã-ºi facã simþite prezenþa încã din secolul al XIX-lea. Cu toate acestea, nu au
existat paºi de o importanþã majorã în ceea ce priveºte apropierea de Europa pânã
în secolul al XX-lea. Preluarea puterii de cãtre Mustafa Kemal Atatürk a coincis
cu reformarea ºi modernizarea Turciei, aceste direcþii fiind inspirate de valorile
europene.15 Încã de la începuturile Republicii Turce (1923-1938), au avut loc o
serie de reforme politice ºi sociale a cãror menire era aceea de a se îndepãrta de
trecutul Imperiului Otoman ºi a se apropia de Europa. Obiectivul principal al
Turciei era acela de a deveni mai democraticã cu scopul de a atinge idealul inte-
grãrii în blocul european.16

Sfârºitul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial ºi debutul Rãzboiului Rece au re-
prezentat o oportunitate pentru Turcia de a-ºi demonstra apropierea faþã de va-
lorile europene. Astfel, în perioada Rãzboiului Rece, Turcia menþine o orientare
vesticã ºi intrã în NATO în anul 1952.17

Primii paºi de integrare în blocul european dateazã din 1963 când s-a semnat
un acord de cooperare înte Turcia ºi Comunitatea Economicã Europeanã, rãmas
cunoscut drept Acordul de la Ankara. În 1987, Turcia înainteazã o cerere de
aderare deplinã la UE, dar aceasta a fost respinsã de Comisia Europeanã în 1989
pe baza deficienþei regimului democratic din Turcia. Decidenþii europeni au
afirmat faptul cã Turcia este eligibilã pentru integrare, dar mai are de parcurs
anumiþi paºi pânã sã se apropie de valorile europene.18 În plus, dupã prãbuºirea
URSS, rolul Turciei a fost diminuat în ceea ce priveºte importanþa strategicã ºi
de securitate a acesteia, deoarece „Ameninþarea Roºie“ a dispãrut. Astfel, scã-
derea importanþei strategice a Turciei ºi problemele legate de calitatea democra-
þiei turce au îngreunat ºi mai mult procesul de aderare la UE.19

Cu toate acestea, idealul Turciei de a intra în UE nu a dispãrut, iniþiativele de
cooperare dintre cele douã pãrþi continuând ºi dupã 1991. Astfel, în 1996 Turcia
aderã la Uniunea Vamalã ºi desfãºoarã procese de integrare economicã. Din
perspectiva Ankarei, aceste evoluþii reprezentau începutul obþinerii calitãþii de
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membru cu drepturi depline al Uniunii. În 1997, decidenþii UE au afirmat din
nou cã Turcia este doar un candidat eligibil, dar nu se ridicã încã la standardele
de aderare la UE. În 1999, în urma Consiliului European de la Helsinki, s-a condi-
þionat dreptul de aderare a Turciei la UE de adoptarea valorilor politice de la
Copenhaga ºi rezolvarea disputelor cu Cipru ºi Grecia.20 Între 1999 ºi 2004, Turcia
a încercat sã implementeze noi reforme care ar îmbunãtãþi calitatea democraþiei
ºi calibrarea valorilor politice cu cele de la Copenhaga.21

De asemenea, în 2002, Partidul Justiþie ºi Dezvoltare din Turcia ajunge la
putere ºi implementeazã o serie de reforme care au stimulat demararea negocie-
rilor de aderare la UE din 2005. Printre acestea putem menþiona faptul cã au fost
implementate o serie de reforme în ceea ce priveºte drepturile omului, ale mi-
noritãþilor sau implementarea controlului civil asupra armatei. Cu toate acestea,
nu au existat paºi semnificativi în direcþia reformelor judiciare, acest aspect
stârnind reacþii dezaprobatoare din partea factorilor decizionali ai UE.22

În pofida iniþiativelor de negociere deschise în 2005, progresul Turciei cãtre
calea europeanã a fost unul lent. Între 2010 ºi 2013 discuþiile au stagnat, fiind în
acelaºi timp deschise foarte multe capitole, dintre care puþine au fost duse la bun
sfârºit.23 Turcia este singurul caz în care procesul de aderare a durat mai mult de
10 ani, acesta nefiind finalizat nici în momentul de faþã.24

În plus, alãturi de clivajele socio-economice interne care nu sunt favorabile
îmbunãtãþirii democraþiei turce, procesul de aderare al Turciei la UE a fost
afectat ºi de douã evenimente majore materializate începând cu 2015. Primul
dintre acestea este reprezentat de criza migranþilor de la jumãtatea lui 2015, iar
al doilea de lovitura de stat din 2016. Prin urmare, tensiunile interne, conflictele
cu Cipru ºi incapacitatea Turciei de a implementa într-o manierã eficientã prin-
cipiile europene sunt responsabile de îngreunarea procesului de aderare la UE.25

Aderarea Turciei la UE: Argumente
pro ºi contra

Aºa cum am amintit mai sus, iniþiativele Turciei de a se apropia de valorile
europene dateazã încã din secolul al XIX-lea. Colaborarea dintre Turcia ºi UE a
fost presãratã atât cu momente de cooperare fructuoasã, cât ºi de perioade mai
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puþin productive.26 Pornind de la aceastã afirmaþie, existã numeroase argumente
atât pro, cât ºi contra aderãrii Turciei la UE.27

Argumentele care susþin aderarea Turciei la UE

Unul dintre argumentele care promoveazã aderarea Turciei la UE este repre-
zentat de puterea ºi influenþa economicã a Turciei. Aceasta are un PIB de 786 de
miliarde de dolari, situându-se pe locul 18 la nivel global. De asemenea, Turcia
a gestionat crizele financiare mai bine decât multe state europene ºi mai mult
decât atât este un partener comercial valoros al UE.28

Alt argument care susþine aderarea Turciei la UE este reprezentat de faptul cã
Turcia se poate calibra dupã cerinþele UE. Reformele politice, lupta pentru eradi-
carea corupþiei interne, abolirea pedepsei cu moartea, autorizarea învãþãmântului
în limbile minoritare, garantarea anumitor drepturi creºtinilor reprezintã doar o
serie de paºi pe care Turcia i-a implementat cu scopul de a fi acceptatã de UE.
Alãturi de acestea, Turcia se bucurã de sprijinul SUA ºi este un membru impor-
tant al NATO, iar aderarea la UE ar putea îmbunãtãþi relaþiile transatlantice ºi ar
putea dezmembra mitul conform cãruia Islamul ºi democraþia nu pot convieþui.29

De asemenea, poziþia geograficã a Turciei ar putea genera avantaje geopoli-
tice ºi geostrategice UE. Ultimele evoluþii au demonstrat faptul cã Rusia este un
partener imprevizibil, dar cu toate acestea multe state europene au nevoie de re-
sursele energetice ale acesteia. Aderarea Turciei la UE ar putea îmbunãtãþi rela-
þiile dintre UE ºi Asia, mai ales în ceea ce priveºte comerþul ºi rutele de transport
al resurselor energetice.30 În plus, Turcia este un partener cheie al UE în ceea
ce priveºte securitatea regionalã sau combaterea terorismului, dar ºi cooperarea
în ceea ce priveºte reducerea fluxului de migranþi ºi gestionarea problemelor
acestora.31

Astfel, existã numeroase beneficii pe care aderarea Turciei la UE le-ar aduce.
Printre acestea putem enumera creºterea potenþialului economic, îmbunãtãþirea
legãturilor dintre Asia ºi UE, demonstrarea faptului cã Islamul ºi valorile euro-
pene pot coopera, dar ºi multiple beneficii legate de îmbunãtãþirea relaþiilor trans-
atlantice, a luptei împotriva terorismului sau a gestionãrii fluxurilor de migranþi.32
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Argumentele care nu susþin aderarea Turciei la UE

În pofida legãturilor istorice dintre Turcia ºi continentul european, dar ºi a
multiplelor interese ºi domenii comune de cooperare, primul argument care nu
susþine aderarea Turciei la UE este reprezentat de viziunile diferite ale acelor
douã entitãþi. Prin urmare, UE susþine faptul cã este construitã pe valorile pieþelor
liberale democratice, acestea nefiind prezente în Turcia la nivelul standardelor
europene.33

Alte argumente care nu promoveazã aderarea Turciei la UE sunt reprezentate
de dimensiunea economicã ºi cea legatã de sporirea numãrului de migranþi
dinspre Turcia înspre UE. Cu toate cã Turcia este o putere economicã mondialã,
statisticile oficiale demonstreazã faptul cã raportat la dimensiunea sa, Turcia are
un venit scãzut pe cap de locuitor. Aceastã realitate, dublatã de ºomajul crescut
din Turcia, ar putea stimula migraþia sporitã a populaþiilor turce înspre Europa,
aceastã dinamicã provocând o serie de efecte sociale ºi economice negative la
nivelul UE.34

Deºi au fost parcurºi anumiþi paºi în ceea ce priveºte democraþia ºi drepturile
omului, Turcia încã se confruntã cu o serie de încãlcãri grave ale principiilor de
bazã ale acestora. Printre acestea putem menþiona tratamentele inumane asupra
celor încarceraþi în închisorile turce, nerespectarea libertãþii de expresie35, încar-
cerarea kurzilor acuzaþi de terorism fãrã existenþa dovezilor palpabile, numeroa-
sele arestãri ale jurnaliºtilor care promoveazã idei diferite de cele promovate de
conducere sau discriminarea de sex.36

Deasupra tuturor acestor argumente, elementele care þin de situarea ºi poten-
þialele ameninþãri externe generate de aderarea Turciei la UE definesc foarte bine
reticenþa UE de a oferi Turciei undã verde pentru aderare. Pe de o parte, ten-
siunile care continuã sã existe între Turcia, Cipru, Grecia sau Armenia sunt con-
trare cu valorile ºi principiile UE. Pe de altã parte, integrarea Turciei în UE ar
crea un spaþiu comunitar care ar ajunge pânã în Orientul Mijlociu ºi Caucaz,
zone în interiorul cãrora se materializeazã multiple instabilitãþi care ar putea
genera ameninþãri securitare la adresa UE. De asemenea, implicarea directã a
Turciei în Irak, Iran sau Siria ar produce o serie de provocãri securitare la adresa
UE, aceasta fiind nevoitã sã-ºi suplimenteze bugetul în domeniul apãrãrii ºi al
securitãþii pentru a face faþã noilor provocãri.37 În plus, ameninþãrile terorismului
kurd ºi creºterea solicitãrilor de azil politic reprezintã alte argumente care nu
favorizeazã aderarea Turciei la UE.38
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Alãturi de aceste argumente, cetãþenii europeni nu privesc cu ochi buni
aderarea Turciei la UE. În pofida faptului cã recunosc beneficiile pe care Turcia
le-ar aduce UE (ex. întinerirea populaþiei europene, sporirea securitãþii militare),
aceºtia susþin cã incapacitatea Turciei de a se acorda dupã valorile europene,
respectiv diferenþele culturale, economice ºi teama migrãrilor în masã, alimen-
teazã scepticismul cetãþenilor europeni faþã de acceptarea Turciei în UE.39

Metodologie ºi date

Secþiunile precedente au prezentat o perspectivã generalã asupra parcursului
istoric al Turciei privind integrarea europeanã. Mai mult decât atât, au fost evidenþiate
principalele argumente pro sau contra aderãrii la UE. Din aceastã perspectivã,
Turcia poate sã fie definitã drept un stat care are potenþialul sã devinã un membru
deplin al UE, dar diferenþele culturale, politice ºi calitatea democraþiei alãturi de
temerile cetãþenilor europeni faþã de migraþia în masã a turcilor ºi discrepanþele
economice dintre cei doi actori îngreuneazã integrarea europeanã a Turciei.40

Pornind de la cadrul teoretic expus anterior, articolul urmãreºte sã explice
poziþionarea oficialilor turci faþã de integrarea Turciei în UE între 2016 ºi 2019,
perioadã în care relaþiile dintre blocul european ºi Turcia s-au degradat din pri-
cina tensiunilor interne din Turcia (lovitura eºuatã de stat din 2016). În acest sens,
articolul îºi propune o analizã comprehensivã a declaraþiilor oficialilor turci de
dupã 2016 faþã de modul în care aceºtia se referã la integrarea europeanã.

Analizarea declaraþiilor politice se realizeazã prin analiza calitativã de con-
þinut direcþionatã, care este o sub-categorie a analizei calitative de conþinut
(qualitative content analysis). În linii generale, analiza calitativã de conþinut are
drept principal scop acela de a analiza ºi interpreta sistematic diferite tipuri de
conþinut care pot varia de la texte, declaraþii, documente sau expresii ºi pânã la
imagini.41 În esenþã, aceasta urmãreºte generarea dovezilor ºi argumentelor em-
pirice care sã explice un anumit fenomen sau teorie. Datele analizate prin inter-
mediul acestei metode sunt grupate pe teme, ºabloane sau concepte în funcþie de
interesele autorului.42 Analiza calitativã de conþinut direcþionatã se poate aplica
în momentul în care existã anumite teorii referitoare la un anumit fenomen, dina-
micã sau evoluþie, dar în acelaºi timp teoriile existente sunt incomplete sau ar
putea fi îmbunãtãþite în urma descrierilor ulterioare.43 Analiza calitativã de con-
þinut direcþionatã are o naturã deductivã deoarece testeazã teoriile existente ºi
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aplicã diferite categorii conceptuale, prezente în literaturã, unui context nou sau
subdezvoltat.44 De asemenea, aceastã metodologie se bazeazã pe pregãtirea
subiectului de analizã, organizarea direcþiilor de acþiune, analizarea datelor co-
lectate ºi raportarea rezultatelor care trebuie sã explice cum s-au dezvoltat cate-
goriile alese prin culegerea datelor.45

Pornind de la cele expuse anterior, se poate afirma cã problematica integrãrii
Turciei în UE a fost studiatã într-o manierã extinsã de cãtre cercetãtori. În plus,
revizuirea precedentã a literaturii a relevat o multitudine de concepte ºi teme
care definesc relaþiile dintre UE ºi Turcia în domeniul integrãrii europene. Printre
acestea putem enumera, temerile legate de migraþia în masã, discrepanþele eco-
nomice, alterarea culturii europene sau funcþionarea deficitarã a democraþiei.46

Cu toate aceatea, articolul dezvoltã prin intermediul analizei calitative de con-
þinut direcþionate trei concepte principale care rezultã din literatura existentã ºi
care au fost abordate indirect în partea teoreticã a lucrãrii: 1) opoziþia UE de a
accepta Turcia în UE (conflict discursiv), 2) dorinþa Turciei de a adera la UE
(dorinþa de aderare) ºi 3) integrarea Turciei ar putea produce beneficii pentru UE
(membru puternic). Prin analiza calitativã de conþinut direcþionatã, acest articol
urmãreºte sã colecteze ºi sã analizeze declaraþiile oficialilor turci faþã de inte-
grarea Turciei în UE între 2016 ºi 2019 pentru a prezenta în ce mãsurã concep-
tele existente în literaturã se regãsesc în dezbaterile oficiale ºi sub ce formã.

Datele utilizate pentru analizã au fost colectate în principal din surse online,
iar sursele principale au fost reprezentate de site-uri de ºtiri naþionale ºi interna-
þionale: Ziarul Financiar, Reuters, DW, Mediafax, Daily News, Independent,
TRT World, Euractiv. Discursurile colectate aparþin lui Ibrahim Kalin (purtãtorul
de cuvânt al preºedintelui Erdoğan), Bakir Bozdag (purtãtorul de cuvânt al
guvernului turc), Recep Tayyip Erdoğan (preºedintele Turciei), Recep Akdag
(vice-premierul Turciei), Ömer Çelik (ministrul pentru UE), Volkan Bozkir (fostul
ministru pentru UE) ºi Faruk Kaymakei (ministrul adjunct al Afacerilor Externe
din Turcia). De asemenea, pentru a susþine reacþiile oficialilor turci au fost analizate
ºi anumite declaraþii ale oficialilor europeni care s-au pronunþat împotriva
aderãrii Turciei la UE dupã 2016. Printre aceºtia îi putem aminti pe preºedintele
francez Emmanuel Macron, Johannes Hahn (comisarul European pentru Politica
de Vecinãtate ºi Negocieri de Extindere) sau cancelarul german Angela Merkel.

Aderarea Turciei la UE:
perspectivele oficialilor turci dupã 2016

Secþiunile teoretice precedente au evidenþiat douã aspecte fundamentale:
1) dorinþa Turciei de a se apropia de blocul european ºi de a deveni parte inte-
gratã a UE dateazã de peste 50 de ani ºi 2) existã o multitudine de argumente
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care evidenþieazã atât beneficiile, cât ºi ameninþãrile generate de aderarea Turciei
la UE. Astfel, argumentele prezentate anterior relevã cât de complexã este
situaþia Turciei ºi demonstreazã faptul cã procesul de aderare la UE reprezintã o
adevãratã provocare. În vederea identificãrii celor mai bune soluþii este necesarã
o cooperare eficientã între UE ºi Turcia. Aceastea trebuie sã se bazeze pe identi-
ficarea punctelor forte, dar ºi pe remedierea celor care nu avantajeazã Turcia
când vine vorba de aderarea la UE. Prin urmare, UE are datoria de a realiza un
echilibru între beneficiile pe care le-ar aduce Uniunii Europene aderarea Turciei47,
obiectivele comune ale celor douã pãrþi48, dar ºi cooperarea în ceea ce priveºte
identificarea mãsurilor eficiente de soluþionare a chestiunilor interne ºi externe
care prejudicieazã imaginea Turciei ºi nu o recomandã pentru aderarea la UE.49

În plus, anumite cercetãri susþin materializarea a trei scenarii posibile în ceea
ce priveºte cooperarea dintre UE-Turcia: 1) competiþia (creºterea competitivitãþii
ºi a conflictelor dintre cele douã pãrþi), 2) cooperarea (crearea unui nou cadru de
cooperare bazat pe elemente complementare) ºi 3) convergenþa (îmbunãtãþirea ºi
actualizarea proceselor de lãrgire a UE înspre Balcani, care sã fie caracterizate
de valorile UE ºi caracterul cooperativ).50 Lãsând la o parte aceste elemente, în
continuare vom analiza modul în care discursurile oficialilor turci au portretizat
procesul de aderare la UE între 2016 ºi 2019.

Conflictul discursiv dintre oficialii
turci ºi europeni dupã 2016

Lovitura de stat din 2016 a afectat puternic procesul de aderare a Turciei la
UE, oficialii UE manifestându-ºi reticenþa faþã de continuarea negocierilor de
aderare. Printre oficialii care privesc cu ostilitate aderarea Turciei la UE îi putem
aminti pe Emmanuel Macron, preºedintele Franþei sau pe Johannes Hahn, comi-
sarul european pentru Politica de Vecinãtate ºi Extindere. Macron a afirmat cã
„evoluþiile recente din Turcia ºi progresul în domeniul drepturilor omului exclud
orice progres în negocierile de aderare la UE (…) UE trebuie sã înceteze
ipocrizia de a lãsa Turcia sã înþeleagã cã poate deveni un membru cu drepturi
depline al UE“51. Alãturi de acesta, Hahn a evidenþiat faptul cã „Turcia se
îndepãrteazã foarte rapid de UE în domeniul drepturilor omului ºi a statului de drept
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(…) Comisia Europeanã a publicat un raport critic la adresa Turciei“52. Viziunile
celor doi oficiali au fost împãrtãºite ºi de cancelarul Germaniei, Angela Merkel,
care a afirmat faptul cã „este clar, Turcia nu are ce sã caute în UE (…) prin
urmare putem pune capãt acestor discuþii privind aderarea“53. În plus, oficialii
Austriei ºi ai Belgiei s-au pronunþat împotriva aderãrii Turciei la blocul european.54

Pornind de la reacþiile UE, oficialii turci nu au lãsat garda jos ºi au reacþionat
ofensiv la declaraþiile oficialilor UE. Ibrahim Kalin, purtãtorul de cuvânt al
preºedintelui Erdogan, a acuzat UE cã promoveazã populismul ºi susþine cã
„modul în care Germania ºi celelalte state europene se raporteazã la Turcia re-
prezintã o dovadã a faptului cã UE urmãreºte îngustarea orizonturilor acesteia ºi
devine o uniune închisã“55. În plus, acesta a susþinut faptul cã relaþia dintre UE
ºi Turcia ar trebui sã se bazeze mai mult pe „încredere, respect reciproc ºi solida-
ritate (…) dar acest efort nu trebuie sã fie susþinut doar de Turcia, ci ºi de UE“56.
De asemenea, Bakir Bozdag, purtãtorul de cuvânt al Guvernului turc a susþinut
faptul cã „raportul Comisiei Europene este lipsit de obiectivitate ºi este incorect
faþã de Turcia“57, dar ºi ideea conform cãreia „Turcia nu se îndepãrteazã de UE.
Partea care nu este obiectivã ºi, din pãcate, este pãrtinitoare ºi nedreaptã este
UE“58. Alãturi de aceºtia, preºedintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a declarat
faptul cã „Turcia a obosit sã aºtepte 54 de ani sã fie membrã a UE (…) este
extrem de epuizant pentru noi ºi pentru þara noastrã. Poate cã aceastã situaþie ne
va forþa sã luãm o decizie“59 sau „din acest moment nu existã altã opþiune decât
deschiderea noilor capitole de aderare. Dacã acest lucru nu se va întâmpla, adio
aderare. Turcia nu e un sclav care aºteaptã la uºã. Dacã se vor deschide noi ca-
pitole de aderare, ne putem aºeza la masa tratativelor. În caz contrar, nu avem ce
discuta“60.

Astfel, aceastã secþiune evidenþiazã faptul cã dupã anul 2016 declaraþiile ofi-
cialilor europeni ºi turci nu sunt caracterizate de o tonalitate specificã unei relaþii
de cooperare productivã faþã de aderarea Turciei la UE. Oficialii UE nu consi-
derã cã Turcia reprezintã, cel puþin pentru moment, un candidat care sã fie acceptat

11 DISCURSURILE OFICIALILOR TURCI FAÞÃ DE INTEGRAREA EUROPEANÃ 59

————————
52 Ziarul Financiar, Comisar european: Turcia se îndepãrteazã foarte rapid de aderarea la Uniunea

Europeanã, 2018, https://www.zf.ro/business-international/comisar-european-turcia-se-indeparteaza-foarte-
rapid-de-aderarea-la-uniunea-europeana-17134594, accesat în data de 03.11.2020.

53 Reuters, Germany seeks to take heat out of Turkey EU accession question, 2017, https://www.reuters.
com/article/us-germany-turkey-eu/germany-seeks-to-take-heat-out-of-turkey-eu-accession-question-idUSKC
N1BF14U, accesat în data de 03.11.2020.

54 DW, Turkey-EU relations: Which countries are for or against Turkish accession?, 2017, https://
www.dw.com/en/turkey-eu-relations-which-countries-are-for-or-against-turkish-accession/a-40381533,
accesat în data de 03.11.2020.

55 Reuters, op. cit.
56 European Council of Foreign Relations, How to reset Turkey-Europe Relations, 2017, https://ecfr.eu/

article/essay_how_to_reset_turkey_europe_relations_7235/, accesat în data de 09.02.2021.
57 Ziarul Financiar, op. cit.
58 Reuters, Turkey taking ‘huge strides’ away from European Union: top EU official, 2018, https://www.

reuters.com/article/us-eu-turkey-idUSKBN1HO22G, accesat în data de 09.02.2021.
59 Curs de Guvernare: Europa, op. cit.
60 Mediafax, Avertismentul lui Erdogan: Turcia îºi va retrage candidatura la UE dacã nu vor fi deschise

noi capitole de aderare, 2017, https://www.mediafax.ro/externe/avertismentul-lui-erdogan-turcia-isi-va-
retrage-candidatura-la-ue-daca-nu-vor-fi-deschise-noi-capitole-de-aderare-16254001, accesat în data de
03.11.2020.



ca membru deplin al UE. Reacþiile oficialilor turci respectã aceeaºi tonalitate ofen-
sivã promovatã de cei europeni. Aceºtia considerã cã UE trebuie sã-ºi schimbe
atitudinea de respingere a Turciei pentru diferite motive incerte ºi lipsite de obiec-
tivitate ºi sã se concentreze mai mult pe soluþii fezabile de integrare a Turciei. În
cazul în care UE va promova aceleaºi direcþii de respingere a Turciei, aceasta din
urmã susþine cã se va îndepãrta de idealul aderãrii la UE. Prin urmare, conflictul
discursiv reprezintã un concept care caracterizeazã ºi se regãseºte în dezbaterile ofi-
cialilor turci ºi europeni faþã de integrarea europeanã a Turciei între 2016 ºi 2019.

Dorinþa de aderare a Turciei ºi calitatea sa
de potenþial membru puternic al UE

Pornind de la divergenþele discursive evidenþiate anterior este important sã
menþionãm faptul cã oficialii turci au promovat între 2016 ºi 2019 o viziune
dublã faþã de aderarea la UE. Pe de-o parte, aceºtia au susþinut iniþiativa de a
continua procesele ºi demersurile legate de aderarea la UE, iar pe de altã parte a
fost avansatã ideea conform cãreia Turcia nu are nevoie de UE ºi de aceea se
gândeºte ca pe viitor sã nu se mai implice în atingerea acestui ideal. Unul dintre
oficialii turci care a promovat aceastã atitudine ambivalentã este preºedintele
Erdoğan.

Dupã cum rezultã din declaraþiile prezentate anterior, Erdoğan a evidenþiat
faptul cã UE trebuie sã se implice mai mult în dinamicile de aderare a Turciei la
blocul european. Astfel, în 2017, Erdoğan a afirmat faptul cã Turcia nu este
sclavul Europei, exprimându-se astfel: „nu mai avem nevoie de UE, dar nu vom
fi noi partea care renunþã la tratative“61. Cu toate acestea, în 2018, Erdoğan a
declarat faptul cã „aderarea la blocul european rãmâne un obiectiv strategic
pentru Turcia“62. În plus, Erdoğan a susþinut: „nu dorim sã ne îndepãrtãm de UE,
dar UE trebuie sã-ºi asume responsabilitatea cu privire la statutul nostru (…)
Ankara a fãcut tot ce i-a stat în putinþã pentru a atinge cerinþele UE ºi ne aºteptãm
la reciprocitate din partea acesteia“63.

Alãturi de acesta, vicepremierul Recep Akdag a acuzat UE cã nu este echi-
tabilã în ceea ce priveºte aderarea Turciei la UE, Turcia fiind catalogatã ca un
stat în care democraþia nu funcþioneazã, iar drepturile omului nu sunt respectate.
Cu toate acestea, UE a permis intrarea altor state balcanice în UE în pofida
funcþionãrii deficitare a democraþiei.64 În plus, acesta a subliniat faptul cã „(…)
suntem foarte dezamãgiþi de europeni (…) aceºtia ar trebui sã-ºi facã temele“ sã
recunoascã cât de importantã este Turcia pentru Europa ºi sã se reia discuþiile
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privind aderarea.65 Lãsând la o parte aceste atitudini acuzatoare la adresa UE,
oficialii turci ºi-au manifestat dorinþa de a adera la blocul european pânã în 2023
când se vor sãrbãtori 100 de ani de la formarea Republicii Turce.66

În ceea ce priveºte raportul Comisiei Europene din 2017 care portretizeazã
evoluþiile interne ale Turciei ca nefiind eficiente, Ankara a reacþionat furios, iar
Ministrul UE, Ömer Çelik, a declarat faptul cã „raportul conþine secþiuni care
sunt departe de a fi obiective, constructive ºi departe de a oferi Turciei pers-
pective de dezvoltare“67. Cu toate acestea, Çelik a promovat ideea cã „ne dorim
sã intrãm în UE ºi suntem nerãbdãtori sã identificãm soluþii pentru a continua
procesul de aderare“68, iar „statele UE trebuie sã înceapã sã reflecteze la impor-
tanþa strategicã a Turciei pentru continentul european“69. În 2018, fostul ministru
UE al Turciei, Volkan Bozkir a reliefat ideea conform cãreia „aderarea Turciei la
UE ca membru egal schimbã atât echilibrul politic, cât ºi militar al blocului
european (…), calitatea de membru este o þintã strategicã pentru Turcia încã din
1959“70.

În plus, în 2019, ministrul adjunct de Externe Faruk Kaymakei a afirmat cã
„argumentele cã Turcia se îndepãrteazã de valorile UE sunt invalide (…) Turcia
este o parte a Europei“71 sau „UE nu este echitabilã faþã de Turcia, nu evalueazã
progresul acesteia corect, iar respingerea Turciei este motivatã de tendinþe
populiste ºi reflectã de fapt problemele interne ale UE“72. De asemenea, acesta
a susþinut faptul cã „aderarea Turciei la UE ar putea reprezenta un antidot pentru
combaterea islamofobiei (…) a radicalizãrii ºi ar promova o mai bunã integrare
a musulmanilor în statele europene“.73 În mod similar, Ibrahim Kalin a declarat
cã Turcia nu renunþã la idealul aderãrii în pofida rapoartelor denigratoare venite
de la UE, „aceasta având potenþialul sã devinã un membru puternic al UE cu
drepturi depline“.74
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Aceastã secþiune prezintã exclusiv declaraþiile oficialilor turci faþã de aderarea
la UE între 2016 ºi 2019. Perspectivele prezentate evidenþiazã faptul cã cele douã
concepte (º.a. dorinþa de aderare ºi partener puternic) se regãsesc în discursurile
oficialilor turci de dupã 2016. Din perspectiva acestora, Turcia încã doreºte sã
devinã membru al UE în pofida faptului cã procesul de aderare dureazã de peste
50 de ani ºi cel mai probabil se va extinde ºi mai mult. Cu scopul de a încerca
sã îmbunãtãþeascã imaginea Turciei, aceºtia au abordat teme care evidenþiazã
beneficiile pe care Turcia le-ar aduce UE dacã aceasta ar fi acceptatã ca membru
cu drepturi depline. Printre acestea, oficialii turci au adus în discuþie potenþialul
militar al Turciei care ar putea sã o transforme într-un partener puternic al UE.

Discuþie ºi concluzii

Acest articol a dorit sã rãspundã întrebãrii: cum au evoluat poziþionãrile ofi-
cialilor turci faþã de aderarea Turciei la UE între 2016 ºi 2019? Principalele re-
zultate obþinute prin utilizarea analizei calitative de conþinut direcþionate de-
monstreazã faptul cã cele trei concepte existente în literaturã (º.a. conflictul
discursiv, dorinþa de aderare ºi membru puternic) se regãsesc în discursurile
oficialilor turci dintre 2016 ºi 2019 ºi definesc poziþiile acestora faþã de aderarea
Turciei la UE. Analiza relevã faptul cã cele trei concepte oferã o viziune unitarã
a direcþiilor promovate de cãtre oficialii turci faþã de aderarea la UE. Conflictul
discursiv se regãseºte în principal în cadrul divergenþelor dintre oficialii UE ºi
cei turci care dezbat problematica aderãrii turce la UE. Din acest punct de
vedere, lovitura eºuatã de stat din 2016 a stârnit reacþii dezaprobatoare din partea
oficialilor UE care condamnã funcþionarea deficitarã a democraþiei din Turcia ºi
nerespectarea drepturilor omului ºi susþin faptul cã aderarea Turciei la UE este
împiedicatã atât de aceste dinamici interne, cât ºi de incapacitatea acesteia de a
face progrese substanþiale în vederea implementãrii criteriilor de aderare. De
cealaltã parte, oficialii turci promoveazã o serie de declaraþii dezaprobatoare faþã
de abordãrile liderilor europeni ºi susþin cã Turcia face progrese în direcþia inte-
grãrii europene, dar oficialii UE promoveazã o serie de viziuni populiste care
încearcã sã portretizeze Turcia ca fiind o ameninþare pentru UE. Prin urmare,
conflictul a definit dinamica discursivã a oficialilor turci ºi europeni faþã de in-
tegrarea Turciei în UE între 2016 ºi 2019, nefiind produse soluþii palpabile în
vederea eficientizãrii procesului de aderare.
Dorinþa de aderare la UE ºi calitatea de membru puternic reprezintã alte

douã concepte existente în literaturã care s-au regãsit în cadrul discursurilor ofi-
cialilor turci între 2016 ºi 2019. În pofida nemulþumirilor oficialilor turci faþã de
criticile europenilor ºi a procesului de aderare care dureazã de peste 50 de ani,
oficialii turci par sã susþinã în continuare idealul aderãrii europene. Deºi au existat
momente în care aceºtia au afirmat cã UE nu mai prezintã un interes pentru
Turcia din cauza faptului cã UE nu este echitabilã faþã de progresul acesteia, iar
pe viitor Turcia se va gândi mai bine dacã sã continue aderarea la UE sau
nu, oficialii turci au continuat promovarea direcþiilor care susþin idealul aderãrii.
O perspectivã posibilã care explicã iniþiativele oficialilor turci de a se îndepãrta
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de obiectivul aderãrii este reprezentatã de dorinþa acestora de a crea o anumitã
presiune pentru factorii decizionali europeni cu scopul de a accelera procesul de
aderare. Cu toate acestea, oficialii turci au revenit în majoritatea cazurilor la ex-
primarea dorinþei de a îmbrãþiºa idealul integrãrii europene.

Alãturi de dorinþa de aderare, calitatea de membru puternic a fost adusã în
discuþie de cãtre oficialii turci între 2016 ºi 2019. Aceºtia au promovat ideea
conform cãreia aderarea Turciei la UE ar produce beneficii securitare UE gene-
rate de potenþialul militar de care dispune. În plus, poziþia strategicã a Turciei ar
putea îmbunãtãþi relaþiile dinte UE ºi Asia Centralã ºi de Sud, mai ales din pers-
pectiva cooperãrii energetice.

Prin urmare, acest studiu completeazã un gol în cadrul literaturii existente
prin prezentarea poziþionãrilor oficialilor turci faþã de aderarea la UE între 2016
ºi 2019. Analiza aratã cã oficialii turci încã susþin idealul aderãrii, dar rãmâne de
vãzut cum vor evolua aceste dinamici pe viitor, deoarece existã posibilitatea ca
relaþiile dintre Turcia ºi UE sã se degradeze dacã procesul de integrare al Turciei
în UE va mai fi amânat pentru mult timp. În plus, cele trei concepte prezente în
cadrul literaturii (conflictul discursiv, dorinþa de aderare ºi membru puternic) se
regãsesc ºi în cazul discursurilor oficialilor turci dintre 2016 ºi 2019, studiul de
faþã promovând o perspectivã nouã a aplicãrii acestora asupra unui studiu de caz
specific. Astfel, studiul de faþã susþine faptul cã în pofida conflictelor discursive
dintre oficialii turci ºi europeni între 2016 ºi 2019, cei dintâi încã susþin idealul
aderãrii ºi considerã cã Turcia ar reprezenta un membru puternic al UE.

Existã douã limite principale ale acestui studiu. Prima este reprezentatã de
disponibilitatea datelor utilizate pentru analizã, iar cea de-a doua este evidenþiatã
de caracterul descriptiv al lucrãrii. Disponibilitatea datelor utilizate se referã atât
la calitatea, cât ºi la cantitatea datelor existente. Din pricina faptului cã analiza
este realizatã în principal pe baza datelor colectate din surse online (în special
site-uri de ºtiri), calitatea sau obiectivitatea acestora ar putea sã fie alteratã în
funcþie de gradul de pãrtinire al site-urilor de ºtiri de unde au fost colectate. Chiar
dacã citatele analizate au fost extrase din declaraþii ale oficialilor, care au fost
citate cu ghilimele inclusiv de cãtre sursele de unde au fost preluate, acestea ar
fi putut fi prezentate într-un context lipsit de obiectivitate care sã inducã în eroare
persoana interesatã de colectarea lor, ºi prin urmare, interpretarea acestora sã fie
influenþatã negativ de modul în care au fost prezentate. În plus, incapacitatea de
a colecta personal declaraþiile oficiale sau lipsa accesului la discuþiile din „spatele
uºilor închise“ reprezintã o altã limitã a studiului, deoarece analiza se bazeazã pe
informaþii incomplete ºi probabil manipulate în funcþie de interesul anumitor
pãrþi. Alãturi de aceasta caracterul descriptiv a articolului ar putea reprezenta o
limitã a generãrii unei perspective analitice a poziþionãrilor oficialilor turci faþã
de procesul de aderare între 2016 ºi 2019. Deºi articolul este lipsit de o compo-
nentã analiticã bine definitã, oferirea unei perspective descriptive a evoluþiilor
discursive faþã de aderarea Turciei la UE a fost direct proporþionalã cu scopul
studiului. Articolul a dorit sã testeze dacã anumite concepte existente în litera-
tura despre relaþiile UE-Turcia faþã de procesul de aderare la UE se aplicã ºi în
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cazul discursurilor oficialilor turci de dupã 2016. Elementele avansate de cãtre
studiul de faþã ar putea sã fie analizate într-o manierã extinsã în studii ulterioare.

Pornind tocmai de la limitele articolului, studiile viitoare ar putea analiza
dacã cele trei concepte care definesc poziþionãrile oficialilor turci faþã de pro-
cesul de aderare la UE au produs sau vor produce efecte benefice faþã de accele-
rarea procesului de integrare a Turciei în UE sau dacã aceste atitudini nu fac
altceva decât sã alimenteze incertitudinea, stagnarea sau chiar degradarea proce-
selor de aderare. De asemenea, s-ar putea realiza analize comparative prin care
sã se urmãreascã identificarea aceloraºi tipare discursive în cazul altor state care
au urmãrit aderarea la UE sau al unei alte organizaþii transnaþionale. Efectele pe
care abordãrile similare sau diferite le-ar putea produce faþã de atingerea obiecti-
vului reprezintã alte subiecte care ar putea fi abordate în studii ulterioare. În plus,
analizele viitoare ar putea studia modul în care au fost implementate criteriile de
aderare a Turciei la UE începând cu anul 2000 sau cum vor evolua relaþiile dintre
Turcia ºi UE faþã de procesul de integrare a celei dintâi în blocul european din
punctul în care s-a oprit analiza.
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