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Vetoturken
Turkiet ödslar ingen tid att invänta en regerings-

bildning. Så snart det svenska valresultatet stod 
klart påbörjades nya hot att stoppa Sverige och 
Finlands Natomedlemskap – med udden riktat mot 
en svensk regering som inte ens är på plats, med-
delade SVT:s Turkiet-korrespondent Tomas Thorén
den 16 september.

Erdogan suger och suger på sin Nato-karamell 
för att positionera sig inför valet i Turkiet. Turkiet 

har bl a använt sin vägran att släppa in Sverige och 
Finland för att tillskansa sig möjligheten att få köpa 
det amerikanska stridsflygplanet F16. Deras krav på 
utlämnande av 73 kurder, som av Turkiet stämplats 
som terrorister, ligger fortfarande kvar. Nu är de 
också uppretade på det svenska humorprogrammet 
Svenska Nyheters politiska satir gällande Erdogan.

Tidigare kunde vi läsa i DN att svenska staten 
vill stötta Turkiet i ett strategiskt järnvägsprojekt 

värt flera miljarder. Det turkiska byggbolaget kopp-
las till både Erdogan och kretsen kring Putin och har 
flera gånger anklagats för korruption. Trots att den 
ansvariga svenska myndigheten identifierat en rad 
risker med projektet har Sverige gett grönt ljus,
visar DN:s granskning.

Sverige öppnar också för export av krigsmate-
riel till Turkiet igen. För första gången på tre 

år blir det tillåtet med så kallade följdleveranser 
av produkter som berörs av vapenexportlag-
stiftning, det har Inspektionen för strategiska 
produkter (ISP) beslutat. Sverige sätter med-
lemskapet i Nato högre än de respekterar folk-
rätten. Vem vet vad Erdogan gör med det krigs-
materiel han får köpa?

Under toppmötet i Prag den 6 oktober då Europe-
an Political Community möttes fanns tillfälle för 

Erdogan och statsminister Magdalena Andersson att 
mötas i kulisserna och räta ut de sista frågetecknen 
varför inte Turkiet vill släppa in Sverige i Nato. Vad 
hände? Ingenting? Jo, nu kan Turkiet tänka sig släp-
pa in Finland, men Sverige får fortsatt kalla handen.

När det gäller kriget i Ukraina  har Erdogan också 
tagit på sig uppgiften att leka fredsduva och ha 

kontakter med Putin. Frågan är vems intressen han 
företräder? I första hand sina egna vad jag förstår, 
sedan kompisen Putins. Turkiet importerar 15,75 
miljarder kubikmeter rysk gas per år genom Turk-
Stream som går under Svarta havet. När TurkStre-
am är fullt utbyggd kommer Turkiet att importera 
dubbelt så mycket. Dessutom kommer de att köpa 
ett nytt kärnkraftverk av Ryssland. Turkiet har också 
nyligen köpt det ryska missilsystemet S400. Turkiet, 
som blev medlem i Nato redan 1952, har nu ökat sitt 
militära samarbete med Ryssland. Snacka om att 
sitta på två stolar.

I mina ögon är Erdogan en mini-Putin. Det 
skulle inte förvåna mig om han plötsligt 

tillkännagav att han ingått en krigsallians 
med Ryssland. Han är en riktig gökunge i 
Nato-boet.

Åkte med en kurdisk taxichaufför för en tid 
sedan. Han kom från Syrien och när jag 

frågade vad han tyckte om Erdogan sa han: 
– Han är en orm. Jag är böjd att hålla med 
honom.

– en manipulatör av värsta sort– en manipulatör av värsta sort
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