Turecko
vnitropolitická situace a vztahy s EU
Historie Turecka
20. století - reformy

Osmanská říše – vznik v 13. století

Odloučení církve od státu – sekularizace

vrchol v r. 1683

Reforma armády, státních institucí,

postupný úpadek říše vyvrcholil porážkou v 1. sv. v.
následným svržením posledního sultána Mehmeda VI.

ekonomiky

a

r. 1923 vyhlášena 1. Turecká republika

Nová ústava

1. prezident Mustafa Kemal zvaný Atatürk

Oslabení duchovních

Volební právo pro ženy

Zrušení šaríy, náboženských škol a řádů,

20. st. – radikální reformy a modernizace, vytváří se
ideologie tzn. Kemalismus – na jeho základě vznikaly politická uskupení
z Turecka se stává světský proevropský stát

Kemalismus – zásady šesti šípů:

Zákaz nošení čadry, turbanu, fesky, …

1.Nacionalismus
2.Republikánství
3.Populismus
4.Sekularismus
5.Etatismus
6.Revolučnost/reformismus

Podpora Tureckého nacionalismu
z Turecka se stává moderní stát

Vnitřní politika – stane se Turecko Islamistickým státem?
Evropská unie a Turecko

odloučení náboženství od státu
v r. 1997 armáda potřetí významně zasáhla do vnitřní politiky Turecka
vynucená rezignace premiéra Erbakana
Ústavní zrušil islamistické strany - Stranu ctnosti a Stranu prosperity (Refah)
soud i armáda chrání Turecko před islamizací (zatím se daří)

} Ústavní

od r. 2002 je u moci Strana spravedlnosti a rozvoje (AKP) – umírnění islamisté v čele

V r. 1963 podepsána Ankarská dohoda - základem Celní unie
V r. 1987 Turecko podalo oficiální přihlášku do ES

s premiérem Recep Tayyip Erdoğanem
AKP – uvolňuje některá opatření regulující Islám

v r. 1959 žádost Turecka o asociované členství v EHS

Islám (sunitský) je regulován,

R. 1999 Helsinský summit - Turecko má statut kandidátské země

ale podporován X ostatní náboženství pouze regulována

v prosinci roku 2004 byly zahájeny přístupové rozhovory do EU

Je reálné, že se Turecko v budoucnu zradikalizuje?
Iránský teolog Abdul Karim Sorouche: „praktikující a zbožný
muslim může být politickým sekularistou“

Turecko kritéria vstupu do EU postupně plní, ale vstup je v nedohlednu…

Průzkum veřejného mínění Turků o
vstupu do EU

Nerovné podmínky pro vstup?
80

kritéria pro vstup Turecka do EU se liší jiným kandidátským státům

60

Požadavky přísnější a navíc postupně přibývají, včetně neformálních požadavků
rozdílný přístup ke Kypru – ten byl přijat bez vyřešení Kyperského problému
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Proč EU nechce Turecko přijmout?
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