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Cypern Nyheter ges ut av Cyperns
ambassad i Stockholm. Det här är första
numret och det innehåller några extra
sidor för att ge lite bakgrund till
Cypernfrågan.
Om du inte önskar få nyhetsbrevet i
fortsättningen eller har förslag på andra
som skulle vilja ha det (kostnadsfritt) så
skriv till press@cyprusemb.se.

Kära läsare
Det finns ett stort internationellt
intresse, inte minst här i Sverige, för
Cypern och för Cyperns återförening.
Därför kommer här den första
utgåvan av nyhetsbrevet ”Cypern
Nyheter” så att journalister, politiker
och andra intresserade ska få en
bättre bild av Cypern och de
ansträngningar som görs för att lösa
Cypernfrågan.
Vår önskan är att se en återförening
av Cypern så snart som möjligt. En
återförening som är hållbar och
funktionell, som sätter stopp för
ockupationen och säkerställer de
mänskliga rättigheterna för Cyperns
alla invånare, dock utan tidspress och
utan utländsk inblandning.
Republiken Cyperns president
Demetris
Christofias
och
turkcyprioternas ledare Mehmet Ali
Talat, som nu för intensiva
förhandlingar, har kommit överens
om målsättningen att återförena det
delade Cypern till en bizonal,
bikommunal federation med enkel
suveränitet,
en
internationell
identitet och ett medborgarskap. I
federationen ska det råda politisk
jämställdhet så som det beskrivs i
FN:s säkerhetsråds resolutioner.
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Turkiet, som är ockupationsmakt
med makthavande roll på den
ockuperade delen, har nyckeln till
lösningen. De som vill bidra till en
sina
lösning,
måste
rikta
ansträngningar mot Ankara för att
påverka den turkiska regeringen till
att medverka på ett konkret och
konstruktivt sätt.
Sverige, som varm anhängare av
EU:s utvidgning och för närvarande
ordförandeland i EU, kan spela en
viktig roll i det sammanhanget.
En lösning av Cypernfrågan och en
återförening av Cypern är med all
säkerhet till gagn för alla: först och
främst för cyprioterna själva, för
stabiliteten
i
östra
Medelhavsregionen och för EU, men
också för Turkiet eftersom det skulle
ge ett viktigt incitament i dess
anslutningsprocess.
Vi hoppas innerligt att samtalen ska
vara framgångsrika. Vi tror på
rättvisan i vår kamp och är säkra på
att det till sist kommer att ge
belöning som är till gagn för alla. Vi
välkomnar
alla
läsare
till
nyhetsbrevet och hoppas att ni
finner det informativt.
Pavlos Anastasiades
Ambassadör
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Nya försök till återförening
I februari 2008 valdes Demetris
Christofias till president i Cypern med
vallöftet att arbeta hårt för Cyperns
återförening. Fram till sommaren
hade han en rad möten med ledaren
för turkcyprioterna, Mehmet Ali Talat,
som
ledde
till
att
direkta
förhandlingar kunde påbörjas i
september 2008.
De kom överens om att arbeta för en
bizonal, bikommunal federation som
det beskrivs i säkerhetsrådets
resolutioner i FN. Med det menas att
Republiken Cypern omvandlas till en
federation
bestående
av
två
territoriella områden, den ena under
grekcypriotisk och den andra under
turkcypriotisk administration, där det

6. Områdenas territoriella regleringar.
Förutom de sex kapitlen har de
också
diskuterat
frågan
om
bosättarna. President Christofias och
turkcyprioternas ledare Talat har
sedan september 2008 träffats 40
gånger
i
en
första
förhandlingsomgång.
Omgång nummer två
En andra omgång inleddes i
september i år med möten två gånger
i veckan. Parterna går igenom alla
frågor på nytt i ett försök att
ytterligare närma sig varandra. De har
behandlat frågan om landets styre
och nyligen avslutades en genomgång
av
egendomsfrågan.
Cyperns
utrikesminister Markos

och pratiska steg mot målet att uppnå
en bizonal, bikommunal federation. Vi
har än så länge inte hört den turkiska
regeringen i klartext stödja detta mål,
vilket är vad resten av världen gör.
Det är sant att vi alla är besvikna på
de få framsteg som hittills uppnåtts i
de direkta förhandlingarna. Trots att
båda sidor är överens i ett antal
frågor, är man tyvärr inte det i grund‐
läggande frågor om egendomar,
federationens territoriella regleringar,
säkerhet, garantier och bosättare. Det
beror till största delen på våra
samtalsparters låsta positioner. Jag
kan försäkra er om att våra positioner
inte avser att ge fördelar åt en
befolkningsgrupp framför en annan.
Tvärtom, vårt mål är att skapa en
fungerande stat.”

Cyperns president, Demetris
Christofias, och ledaren för
turkcyprioterna, Mehmet Ali
Talat, träffas ett par gånger i
veckan vid förhandlingsbordet.

ska råda politisk jämställdhet som det
beskrivs i FN:s
säkerhetsråds
resolutioner.
Federationen
ska
ha
enkel
suveränitet, en internationell identitet
och ett medborgarskap.
Förhandlingarna rör sex områden
Parternas initiala ställningstaganden
sammanställdes
i
sex
förhandlingskapitel som behandlade
frågor om:
1. Hur landet ska styras.
2. Hur ekonomin ska återintegreras.
3. Förhållandet till EU.
4. Egendomsfrågan.
5. Säkerhet och garantier.

Kyprianou kommenterade bland
annat de pågående förhandlingarna
när han talade vid Arabförbundets
rådsmöte i Kairo den 14 november
2009:
”Lösningen ska motsvara båda
befolkningsgruppernas hopp och
förväntningar på ett rättvist och
balanserat sätt och tjäna hela Cyperns
intressen. Turkiet uttalar stöd för
förhandlingsprocessen, men inte för
det önskade resultatet. Tyvärr har det
inte tagits några positiva steg mot ett
resultat
av
de
pågående
förhandlingarna, Turkiet förespråkar
tvärtemot en konfederation. Vi
förväntar oss att Turkiet tar konkreta

Cypern Nyheter ges ut av Cyperns ambassad i Sverige

|

E-post: press@cyprusemb.se

Presidentens kommentarer
Under
den
grekiska
premiär‐
ministerns besök i Cypern den 19
oktober
upprepade
president
Christofias att ”ansträngningar görs
för att åstadkomma ett återförenat
Cypern som är fritt, självständigt och
välmående där alla cypriotiska
medborgare är jämlika och har
samma rättigheter och grund‐
läggande friheter utan utländska
förmyndare”.
Presidenten vände sig mot att Turkiska
företrädare
gjort
offentliga
uttalanden som strider mot FN:s
resolutioner och det man i
förhandlingarna
hittills
kommit
överens om.
I vissa viktiga förhandlingsfrågor har
parterna helt olika uppfattningar,
enligt presidenten. Men han betonade
att det finns tålamod, god vilja,
flexibilitet och beslutsamhet att nå
målet.
”I Cypern finns det en vilja att
återförena landet och även Turkiet
måste visa en positiv inställning,
handla konstruktivt och uppfylla sina
åtaganden för att de nödvändiga
förutsättningarna ska skapas”, sa
Christofias.
|
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Manifestationer
Den 15 november ordnades flera
manifestationer i Cypern som för‐
dömde utropandet av den illegala
staten för 26 år sedan på den norra
ockuperade delen av Cypern. FN:s
Säkerhetsråd fördömer det i resolu‐
tionerna 541 (1983) och 550 (1984) och
kräver att det återkallas.

Konstnärer vill återförena
Grek‐ och turkcypriotiska konstnärer
anordnade den 10 september en
utställning på Nicosias gamla flygplats
med uppmaningen till Cyperns
president och turkcyprioternas ledare
att intensifiera sina ansträngningar för
Cyperns återförening.
Utställningen hölls på samma plats
som
förhandlingarna
sker
och
sammanföll med inledandet av
förhandlingsprocessens andra fas.
President Christofias kommenterade
att när nu konstnärerna har försonats
återstår det för Cyperns ledare att anta
deras utmaning. Turkcyprioternas
ledare Talat sa att konstnärerna ger
mod och drivkraft att fortsätta
ansträngningarna för att nå en
helhetslösning på Cypernfrågan.

Debattartikel om Cypern
Trots att Cypern är medlem i EU och
trots att Turkiet har påbörjat
förhandlingar om medlemskap, så
fortsätter ockupationen av norra
Cypern. Det konstaterar den politiska
debattören David Nyström i en artikel i
Sundsvallstidningen.
Han kräver ett slut på ockupationen,
ett återupprättande av konstitutionen
och att de 200 000 grekcyprioter som
fördrevs från sina hem ska kunna
återvända och återfå sina egendomar
och att frågan med de illegala
bosättarna från Turkiet ska lösas.
Läs artikeln ”Turkiet ut ur Cypern!”
daterad 3 september 2009 på
Sundsvalls
tidnings
webbplats
http://st.nu.

Christofias tal i FN
Det är en ”paradox” att Turkiet, som är
medlem av FN:s säkerhetsråd, inte
erkänner Cypern, som är medlem i
både FN och EU ‐ likaså att landet har
ockupationstrupper i Cypern. Det sa
president Christofias i sitt tal till FN:s
generalförsamling den 24 september.
Det är olagligt framhöll han, Turkiet
borde i stället bidra praktiskt till en
lösning som inbegriper ”en bizonal,
bikommunal federation med politisk
jämställdhet så som det definieras i
resolutioner från säkerhetsrådet”.
Cyperns mål är att ”återställa

suveräniteten,
den
territoriella
integriteten, självständigheten och
enigheten i Republiken Cypern, det
gemensamma
hemlandet
för
grekcyprioter och turkcyprioter”, sa
presidenten. Han avslutade med att
säga att ”våra turkcypriotiska
landsmän är jämlika medborgare i
Republiken Cypern och jag kommer
personligen konsekvent att kämpa
för deras rättigheter och för att de
ska finna sina rättmätiga platser i
statens alla organ”.
Talet finns på engelska på den
cypriotiska regeringens webbportal:
http://www.presidency.gov.cy.

Presidentens tal till folket på självständighetsdagen
President
Demetris
Christofias
hänvisade i sitt tal på Cyperns
självständighetsdag den 1 oktober till
grundandet av Republiken Cypern.
Det var ”en gemensam prestation av
grekcyprioter och turkcyprioter”, sa
han, och talade sedan om de
ansträngningar som görs idag för att
hitta en lösning av Cypernfrågan.
”Vi strävar efter en lösning som skulle
säkerställa de mänskliga rättigheterna
och grundläggande friheterna för hela
vårt folk,” sa han.
Den första omgången samtal med
den turkcypriotiske ledaren
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Mehmet Ali Talat har lett till viss
framgång.
”Trots
problem
i
förhandlingarna håller jag fast vid att
jag är försiktigt optimistisk”, sa
Christofias.
I december kommer Turkiets
anslutningsprocessen till EU att
utvärderas. Då har landet ett bra
tillfälle att bevisa att det verkligen vill
se en lösning på Cypernfrågan, men
om Turkiet fortsätter att provocera
EU genom att inte genomföra sina
åtaganden,
så
kan
anslutningsprocessen inte fortsätta
obehindrat, menade presidenten.
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Turkiets medlemsförhandlingar och Cypernfrågan
När Turkiet inledde sina anslutningsförhandlingar för några år sedan
var en förutsättning att de skulle öppna sina hamnar och flygplatser
för
cypriotisk
trafik.
Det
har
ännu
inte
skett.
Turkiet har inte lyckats normalisera
relationerna med Republiken Cypern
och har inte undanröjt hindren för den
fria rörligheten av varor, d.v.s. de har
ännu inte öppnat flygplatserna och
hamnarna. Det konstaterar EU‐
kommissionen i sin översynsrapport
”Utvidgningsstrategi
och
huvudsakliga utmaningar 2009‐2010”
som publicerades den 14 oktober i år.
Cyperns
utrikesminister
Enligt
Markos
Kyprianou
beskriver
rapporten Turkiets åtaganden och
talar tydligt om att landet inte
uppfyllt
dem.
–
Vi
är
besvikna.
Utifrån
kommissionens slutsatser kunde man
förvänta sig att de skulle ge
rekommendationer till åtgärder som
kunde antas i december. Det borde ha
varit ett självklart resultat efter de
ställningstaganden som beskrivs i
rapporten, anser Markos Kyprianou.
Rapporten ett verktyg
Utrikesministern
betonade
att
rapporten är ett verktyg och en
presentation av fakta, medan det
slutgiltiga beslutet om resultatet av
utvärderingen kommer att tas av
medlemsstaterna vid det europeiska
rådets
möte
i
december.
– Det finns formuleringar i
dokumenten som vi inte håller med
om, såsom att Turkiet stödjer de
pågående förhandlingarna för en
lösning på Cypernfrågan, säger
utrikesministern.
Han tycker att analysen är ”ytlig”.
Kommissionen har inte på djupet
studerat
den
turkiska
sidans
positioner. Turkiet kanske stödjer
processen muntligen, menar han,
men i grund och botten stödjer de

inte målsättningen med en federal
lösning utan vill ha en tvåstatslösning.
Han
understryker
i
detta
sammanhang att kommissionen i sin
rapport uttrycker att Turkiet är
skyldig att bidra till en lösning på ett
konkret sätt och vidta åtgärder för att
skapa ett bra klimat i förhandlingarna.
Europeiska rådet möts i december
Rapporten ligger till grund för stats‐
och
regeringscheferna
ställningstagande vid europeiska
rådets möte om några veckor.

Utrikesminister Markos Kyprianou

– Turkiets åtaganden gentemot EU,
som bland annat rör Cypern, har EU
själv beslutat om. Cyperns regering
vill därför ha ett enhälligt beslut från
europeiska rådets sida om påföljder i
det fall Turkiet inte fullföljer sina
åtaganden. Om det blir ett beslut som
Cypern inte kan stå bakom kommer
landet att vidta åtgärder, ensam eller i
samarbete
med
andra
medlemsländer, säger utrikesminister
Markos Kyprianou.
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BAKGRUND
1996: Tullunionsavtal mellan Turkiet
och EU, det så kallade Ankaraavtalet.
2004: EU utvidgas, ny medlemsstat
är bl. a. Cypern.
2005: Anslutningsförhandlingarna
inleddes 3 oktober 2005. Turkiet hade
då undertecknat ett tilläggsprotokoll
till Ankaraavtalet som utsträcker
tullunionen
till
de
nya
medlemsstaterna, d.v.s. även Cypern,
men kom direkt därefter med en
förklaring som skulle undanta Cypern
från detta. Förklaringen godkändes
inte av EU som i stället deklarerade i
september att Turkiet skulle tillämpa
tilläggsprotokollet
utan
diskriminering,
normalisera
relationerna till alla medlemsstater
och erkänna Republiken Cypern.
2006: I december 2006 frös EU:s
utrikesministrar
åtta
av
35
förhandlingskapitel på grund av att
Turkiet
inte
hade
tillämpat
tilläggsprotokollet och inte uppfyllt
sina andra åtaganden gentemot
Cypern och EU.
Ministerrådet beslutade att inget
förhandlingskapitel ska avslutas
förrän Turkiet fullständigt och utan
diskriminering
tillämpar
tilläggsprotokollet.
Kommissionen får i uppdrag att göra
en översyn en gång om året för att
följa upp hur Turkiet klarar sina
åtaganden. Ministerrådet betonar att
det är särskilt viktigt att denna
översyn görs åren 2007, 2008 och
2009.
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Kulturarv i krigszon
En oberoende observatör kan lätt
uppfatta de katastrofala följder som
Turkiets ockupation haft på Cyperns
kulturarv. Arkeologiska fynd och
byggnader restaureras inte utan står och
förfaller och i många fall har förråden
där man förvarat fynd från utgrävningar
blivit plundrade.
Det kunde fil. dr Kristian Göransson,
indendent
vid
Medelhavsmuseet,
berätta vid ett seminarium nyligen på
Medelhavsmuseet om förstörelsen av
det kulturella arvet i Bosnien, Cypern,
Irak och Afghanistan.
Förstörelsen och misskötseln är särskilt

stor i Enkomi, Gastria i Ammochostos,
Kastros på Agios Andreas udde och i
Galinoporni i Karpasia.
Situationen är verkligen tragisk när
det gäller kyrkor, kyrkogårdar och
kloster. Nästan alla har plundrats
fullständigt.
Av de 520 kyrkor, kapell och kloster
som fanns i den ockuperade delen av
Cypern 1974 har 125 omvandlats till
moskéer, 67 till stall och lador, 57 till
museer, kulturcentra eller hotell och
17 till restauranger, vandrarhem eller
ammunitionsförråd, 25 av dem
förstördes totalt och 229 skändades.

Spetsar världskulturarv
Den 30 september skrevs Cyperns
berömda lefkaritikospetsar in på
UNESCO:s lista över immateriellt
kulturarv. De virkas för hand i byn
Lefkara, belägen i bergen mellan
Larnaca och Limassol.

67 av de 520 kyrkorna som fanns på norra ön före ockupationen har blivit lador eller stall.

Fler bon för sköldpaddor

Marscherar för fred

Tack vare ett framgångsrikt projekt ser
det ljust ut för den utrotningshotade
gröna havssköldpadda (chelonia mydas)
och den oäkta karettsköldpaddan
(caretta caretta).

”Cyprus
Peace
Platform”
uppmärksammade
FN:s
världsfredsdag den 1 september
genom att organisera två samtidiga
marscher i Nicosia.

Det
rapporterade
projektledaren
Myroula Hadjichristophorou vid Cyperns
departement
för
fiske
och
marinforskning i september.

I den ena, som utgick från den
regeringskontrollerade delen av
staden, gick grekcyprioter och i den
andra, som utgick från det
turkiskockuperade området, gick
turkcyprioter.

En ökning i antalet av bon har
observerats för båda arterna och det har
lett till att det under 2008 släpptes
tusentals nyfödda sköldpaddor från de
skyddade kuststränderna.

Spetstillverkningen av ”lefkaritika”
härstammar
från
1300‐talets
venetianska herravälde och har
sedan förts vidare från generation
till generation. När Leonardo da
Vinci besökte byn Lefkara på Cypern
år 1481 köpte han en altarduk, som
han sedan donerade till katedralen i
Milano.

Marscherna sammanstrålade vid
Ledra Palace Hotel i FN:s buffertzon.
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Mänskliga rättigheters universella karaktär
Den svenska statsministern och utrikesministern värnar i sina tal om de
mänskliga rättigheterna och fördömer tydligt övergrepp mot stater och
civilbefolkningar. Vi instämmer till fullo och skulle önska att dessa viktiga
principer även tillämpades när det gäller Cypernfrågan.
”De mänskliga rättigheterna är
universella
och
inte
förhandlingsbara”, sa statsminister
Fredrik Reinfeldt när han i september i
år talade inför FN:s generalförsamling
i egenskap av EU:s ordförande.
”Vi tror på demokrati. Vi tror på
rättsstatsprincipen. Vi kan inte tillåta
någon att med hot eller tvång agera
mot någon stats territoriella integritet
eller politiska självständighet. Den
internationella
rättsstatsprincipen
gäller alla stater, liten som stor.”
Utrikesminister Carl Bildt, som ofta
påpekar att delningen av Cypern och
huvudstaden Nicosia är oacceptabel,
skrev den 7 augusti 2009 på sin blogg,
med anledning av ettårsdagen av
kriget i Georgien, bland annat:
”Rätten för den som fördrivits att
återvända
till
sitt
hem
är
fundamental.”
”Europas säkerhet bygger på att

existerande och erkända gränser fullt
ut respekteras av alla.”
”Frågor om skyddet och respekten för
olika minoriteter måste lösas inom
ramen för de existerande gränserna.”
På en fråga i riksdagen i september i
år om israelisk bosättningspolitik
svarar Carl Bildt:
”EU framför kontinuerligt i olika
sammanhang vår inställning till
bosättningarna och vår oro över
bosättningsexpansionen
och
utvecklingen i östra Jerusalem. Det
entydiga budskapet till den israeliska
regeringen är att omedelbart upphöra
med
bosättningsaktiviteter
på
ockuperad mark – vilket inbegriper
östra Jerusalem – i enlighet med
internationell humanitär rätt och
Israels åtaganden enligt färdplanen
för fred.”
Det som gäller de här länderna
utanför EU bör naturligtvis i lika hög

Källor
Fredrik Reinfelds tal inför FN
Carl Bildts blogg
Carl Bildts svar i riksdagen
(interpellation 2008/09:569)

grad gälla även Cypern. Cyperns
norra del (drygt en tredjedel av
landets yta) ockuperas sedan 1974 av
Turkiet.
Grekcyprioterna,
som
utgjorde drygt två tredjedelar av
befolkningen på den norra delen,
fördrevs från sina hem och lever idag
som flyktingar i sitt eget land medan
deras egendomar utnyttjas illegalt.
Den
ockuperade
delens
demografiska
karaktär
har
förändrats genom att Turkiet har
flyttat dit människor från det
turkiska
fastlandet,
främst
Anatolien. De är idag dubbelt så
många som de turkcypriotiska
invånarna. Turkiet har även mer än
43 000 soldater utplacerade där.
Kan Sveriges regering under sin
ordförandetid övertyga Turkiets
regering om att följa de principer och
värdegrunder som Fredrik Reinfeldt,
Carl Bildt, EU och det internationella
samfundet står för?

Baghdatis vann i Stockholm
Den
66‐rankade
cypriotiske
tennisspelaren Marcos Baghdatis blev
slutsegrare i 2009 års Stockholm
Open.
Han hade inga problem med att
serva hem sin tredje titel i karriären,
trots att han har haft ett tungt år med
skador.
Segern var givetvis skön och han ser
fram emot att komma tillbaka på topp
20 i rankningen där han hör hemma.

Många cyprioter var på plats i de
Kungliga Tennishallarna för att
backa upp sin stjärna under finalen
och gladdes åt segern.
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Unik Cypernsamling på Medelhavsmuséet i Stockholm

För den historieintresserade finns en
intressant
fast
utställning
på
Medelhavsmuseet i Stockholm. 1500
föremål berättar Cyperns historia
genom mer är 7000 år. Det är den
största samlingen utanför Cypern.
Besökaren möts bland annat av

nästan 1000 terrakottafigurer så som
de stod uppställda vid den berömda
antika
kultplatsen
Ajia
Irini.
Gestaltningen har gjorts av White
Arkitekter från Göteborg.
Utställningen bygger på kunskap och
föremål som kom fram vid

utgrävningar som gjordes på ön
1927–1931. En svensk arkeologisk
expedition grävde då fram över 25
000 föremål. Expeditionen använde
för sin tid moderna, forkningsmeto‐
der och la grunden till kartlägg‐
ningen av Cyperns kulturhistoria.

Fotoutställning om spökstaden Famagusta

Under tidigt 70‐tal var Famagusta
Cyperns populäraste turistort. Idag är
det en stängd stad som bara turkisk
militär
har
tillträde
till.
På
Medelhavsmuseet
i
Stockholm
visades nyligen en mycket intressant
utställning med nya och gamla

fotografier av spökstaden Famagusta.
Vid invigningen i oktober deltog Alexis
Galanos, stadens borgmästare i exil,
och Vassos Karageorghis, professor i
arkeologi. Utställningen har tidigare
visats i Europaparlamentet där den
blev mycket uppskattad.
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resulotion 550 som säger att staden
ska återlämnas till dess rättmätiga
invånare under FN:s översyn.
Cyperns president beslutade nyligen
att ta upp frågan med FN:s generalsekreterare.
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Cypern ‐ en ung republik
Cyperns historia går 11 000 år tillbaka i
tiden,
till
8000‐talet
f.
Kr.
(stenåldern). Ön fick sin grekiska
karaktär när den koloniserades av
greker mellan 1200‐talet och 1000‐
talet f. Kr. Sedan avlöste de
främmande makternas herravälden
varandra och lade grunden för öns
mångkulturella karaktär, det grekiska
språket och kulturen förblev dock
dominerande och har bestått genom
årtusendena.
Cypern var en del av det hellenistiska
riket åren 310 ‐ 30 f. Kr., det romerska
riket åren 30 f.Kr. ‐ 330 e. Kr och det
bysantinska riket 330 – 1191. Fram till
år 1571 var Cypern under frankernas
och venetianernas herravälde, för att
sedan ockuperas av ottomanerna
(1571‐1878) och blev slutligen en del
av britternas kolonialvälde (1878‐
1960).
Blev republik 1960
Cypern blev en självständig republik
år
1960
efter
ett
femårigt
grekcypriotiskt frihetskrig mot det
brittiska styret. Enligt konstitutionen
skulle den politiska makten delas
mellan
grekcyprioter
och
turkcyprioter i förhållandet 7:3.

Turkcyprioterna fick därmed 30
procent representation i regeringen
och inom offentlig förvaltning trots
att de utgjorde 18 procent av öns
befolkning. Dessutom fick de vetorätt
i viktiga frågor.
FN ingriper efter Turkiethot
En del av konstitutionens omöjliga
villkor och Turkiets strävan efter
etnisk segregation och geografisk
delning ledde till sammanstötningar
mellan de båda befolkningsgrupperna
i Cypern 1963 – 1967.
Turkcyprioternas ledning drog sig
tillbaka från Cyperns styre och
förvaltning och under stark påverkan
från Turkiet strävade de efter etnisk
segregation och geografisk delning.
1964 skickades en FN‐styrka, med
svenskt deltagande, till Cypern efter
flygräder och hot om invasion från
Turkiet.
Under 1968 till 1974 var det relativt
lugnt på ön och samtal hölls under
FN:s beskydd mellan de båda
befolkningsgrupperna för att försöka
nå en lösning.
Den 15 juli 1974 iscensatte den
styrande militärjuntan i Grekland, i
maskopi med grekcypriotiska

Karta från cypriotiska departementet ”of land and surveys”, augusti 2002
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kollaboratörer på ön, en kupp för att
störta den demokratiskt valda
regeringen i Cypern. Den 20 juli
invaderade Turkiet Cypern under
förevändning att ordning måste
återställas.
Invasionen stred mot folkrättsliga
principer
som
fastställts
i
internationella överenskommelser
som även Turkiet har undertecknat.
Istället ockuperade Turkiet 36,2
procent av Cypern, i strid med
internationell rätt och FN‐stadgan.
Turkiet har sedan dess ignorerat
många FN‐resolutioner som manar
till att de utländska trupperna dras
tillbaka från ön.
Flyktingar i eget land
Invasionen och ockupationen fick
förödande konsekvenser. Tusentals
människor dödades och cirka
180 000 grekcyprioter som bodde i
norr – mer än en tredjedel av
befolkningen där – fördrevs från sina
hem och blev flyktingar. Ytterligare
20 000 grekcyprioter, som levde
isolerade i det ockuperade området,
tvingades
genom
hot
och
förnekande av deras grundläggande
mänskliga rättigheter att överge sina
hem och söka skydd i den
regeringskontrollerade
delen.
Idag lever färre än 500 personer

© State copyright reserved

E-post: press@cyprusemb.se

|

Tel: 08 - 24 50 08

8

isolerade i det ockuperade området.
Turkcyprioter tvingades av Turkiet
och den turkcypriotiska ledningen att
flytta till den ockuperade delen i
enlighet
med
Turkiets
segregationspolitik.
1 400 har försvunnit
Omkring 1 400 grekcypriotiska solda‐
ter och civila har försvunnit under och
efter invasionen. Många hölls i turkiskt
förvar och några sågs i fängelser i
Turkiet och i det ockuperade området
innan de försvann.
I de allra flesta fall har det fortfarande
inte gått att fastställa vad som har
hänt de försvunna personerna. Vidare
har Turkiets bosättningspolitik i det
ockuperade
området
förändrat
befolkningssammansättningen så till
den grad att de illegala bosättarna (ca
160 000) är nästan dubbelt så många
som turkcyprioterna (88 900). Detta får
naturligtvis kännbara sociala och
politiska
konsekvenser
för
turkcyprioterna
som
ogillar
tillströmningen av bosättare.
Av öns bördiga mark förlorades 70
procent
och
30
procent
av
befolkningen blev arbetslös. Mycket av
det rika kulturarvet i den ockuperade
delen har utsatts för skadegörelse och
vandalisering och kyrkor och kloster
har skändats. Dessa brott har främst
utförts av den turkiska armén och
turkiska medborgare. De fortgår ännu
och utredningarna försvåras av
ockupationsmakten.
Internationella samfundet reagerar
En mängd resolutioner i FN:s
generalförsamling och säkerhetsråd
och många andra internationella
organisationer
speglar
det
internationella
samfundets
fördömande av Turkiets invasion och
de
efterföljande
aggressions‐
handlingarna mot Cypern.
Resolutionerna omfattar bland annat
krav på att flyktingarna ska få
återvända hem i säkerhet, att de
saknade personernas öden fastställs
och att alla cyprioters mänskliga

rättigheter
och
Cyperns
självständighet, oavhängighet och
territoriella integritet respekteras.
Europadomstolen
för
mänskliga
rättigheter har dessutom funnit
Turkiet skyldigt till grova och
systematiska kränkningar av de
mänskliga rättigheterna i Cypern.
FN‐ledda samtal mellan grek‐ och
turkcyprioter för att lösa Cypernfrågan
och återförena landet har hållits sedan
1974 men hittills utan resultat.
Annanplan röstades ner
Den 24 april 2004 lade FN:s
generalsekreterare fram ett förslag till
en
övergripande
lösning
på
Cypernfrågan (Annanplan V). Cyperns
båda befolkningsgrupper röstade om
planen i separata folkomröstningar.
En klar majoritet av grekcyprioterna,
75,8 %, röstade nej till den föreslagna
planen eftersom de ansåg att den var
obalanserad och inte tillvaratog deras
intressen när det gäller säkerhet,
funktionalitet
och
praktisk
genomförbarhet. Planen förklarades
därmed ogiltig.
Grekcyprioterna röstade inte nej till
en återförening av Cypern. Det är
fortfarande deras främsta mål. De
röstade nej till just denna bristfälliga
plan eftersom den inte ledde till en
sann återförening av ön med
återintegrering
av
dess
folk,
institutioner och ekonomi.
Medlem i EU
Den 1 maj 2004 blev Republiken
Cypern fullvärdig medlem i Europeiska
unionen efter en lång färd som varade i
över tre årtionden.
I väntan på en lösning på problemet
med öns delning har tillämpningen av
EU:s regelverk skjutits upp i det
område som ockuperas av Turkiet.
Samtidigt har Cyperns regering i
samarbete
med
Europeiska
kommissionen lagt fram förslag till
åtgärder för att underlätta ekonomiska
transaktioner
mellan
de
båda
befolkningsgrupperna och förbättra
turkcyprioternas levnadsstandard.
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Den politiska verklighet som har
skapats i och med inträdet i EU
förväntas ha en positiv inverkan på
försöken att nå en helhetslösning på
problemet med Cyperns delning.
(Ur broschyren “Cypern i korta drag”,
Cyperns
Press‐
och
Informationsbyrå.)

Poesi på svenska
Kyriakos Charalambidis är en av
Cyperns främsta diktare. Han har
belönats med ett flertal priser,
bland
annat
Internationella
Kavafispriset i Egypten 1999 och
för hela sitt författarskap från
Atens Akademi 2003. Hans verk
har översatts till engelska, tyska
och franska och förra året även
till svenska. I ”Ordets tyranni och
andra dikter” har Anna‐Maria Gull
gjort ett urval av hans dikter och
översatt dem i nära samarbete
med honom.
Kyriakos
Charalambidis
är
uppväxt i Famagusta, som ligger i
den ockuperade delen av Cypern.
Han studerade arkeologi och
historia vid Atens Universitet. Det
märks i hans poesi som är starkt
förankrad i den grekiskspråkiga
världens historia, mytologi och
kulturgemenskap. Den rymmer
språkliga
och
innehållsliga
skärvor
från
antika
och
bysantinska texter men också
från folksånger och cypriotiskt
vardagsliv.
Bokförlaget Atlantis har gett ut
boken med ekonomiskt stöd från
Cyperns
Utbildnings‐
och
Kulturdepartement. Kostnadsfritt
referensexemplar kan beställas
via press@cyprusemb.se.
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