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norra Cypern: 
Under embargo och i isolation

av: Erika aldEnbErg

Cypern, denna medelhavets tredje 
största ö, är delad inte bara av en 
fysisk gräns utan även av en ekono-
misk och social sådan. På den södra 
delen av ön har grekcyprioterna, 
fram tills den ekonomiska krisen, 
haft en god ekonomisk utveckling 
och åtnjuter den fria rörlighet och 
andra privi legier som ett EU-med-
lemskap innebär. Turk cyprioternas 
situation är dock en annan. Som 
medborgare i ett land som formellt 
inte finns har turkcypriotiska före-
tagare få mark nader att tillgå än den 
inhemska. Detta bidrar till en be-
gränsad ekonomi och arbetsmarknad. 
Situationen innebär också att man 
är ytterst beroende av investeringar 
och bidrag från Turkiet samtidigt 
som den inhemska produk tionen 
får konkurrens av billigare turkiskt-
producerade varor. I andra änden 
begränsar grek cyprioterna  genom 
juridiska processer, och sin positon i 
EU, turkcyprioternas handel.

2004 gick turk- och grekcyprioter 
till folkomröstning om Kofi Annans 
fredsplan. Medan turkcyprioterna 
med en klar majoritet röstade ja till 
planen valde grekcyprioterna till allas 
för våning att rösta nej. Trots sakernas 
tillstånd upptogs republiken Cypern 
efterföljande år som fullvärdig medlem 
i EU.

För att försöka kompensera turk-
cyprioterna lovade då EU-kommiss-
ionen att bryta deras isolation. En 
direkt handelsförordning presenterades 
i syfte att möjliggöra direkthandel 
även i de områden där republiken 
Cypern inte utövar kontroll. Förord-
ningen blockerades emellertid av re-
publiken Cyperns regering i EU:s mi-
nisterråd. Lissabonfördraget medgav 
dock EU-parlamentarikerna ett större 
utrymme att ta ställning till kom-
missionens förslag varpå frågan åter 
hamnade på agendan. I nuläget har en 
dispyt om vilken rättslig bas frågan ska 
hanteras utifrån emellertid satt stopp 

för vidare förhandlingar. Från att först 
ha han terats inom det handelspoli-
tiska området har republiken Cypern 
lyckats få igenom att förordningen 
i stället ska hanteras under Cyperns 
anslutningsfördrag vilket innebar att 
man kunnat lägga in sitt veto. 

Det kan också finnas andra politiska 
skäl för republiken Cypern att motverka 
ett handelsavtal mellan EU och norra 
Cypern. Skulle förordningen gå igenom 
skulle detta så småningom också frosta 
av Turkiets EU-medlemskapsansökan. 
Det skulle då innebära att Turkiet 
upphör med sin blockad av cypriotiska 
fartyg i turkiska hamnar som i nuläget 
utgör en protest mot att norra Cypern 
inte får handla med EU.1  Turkiets 
hamn blockad är nämligen en av de 
främsta an ledningarna till att Turkiets 
EU-medlems ansökan ligger på is.

Inte bara EU:s planer på att öppna 
direkthandeln på Cypern ligger i träda. 
2005, efter det att den grekcypriotiska 

1  Vogel (2010).
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folkomröstningen strandade förhand-
lingarna om en återförening, hoppades 
FN att kunna återuppta Annan planen. 
Efter 3,5 år av FN-understödda 
förhandlingar har general sekreterare 
Ban Ki Moon dock konstaterat att 
förutsättningarna för att slutföra 
processen saknas. Inget genombrott 
finns därmed i sikte. När så republiken 
Cypern tar över EU-ordförandeskapet 
i juli 2012 finns det inte mycket 
hopp för turkcyprioterna att bli full-
värdiga EU-medlemmar eller att få en 
normal iserad handel inom närtid.

Handel med förhinder
När det gäller turkcyprioternas 
möjlighet att bedriva handel med 
omvärlden finns det två olika typer av 
restriktioner som särskilt bidragit till 
isoleringen: FN:s resolution 186 samt 
det  outtalade embargo som uppstod 

i samband med att norra Cypern 
utropade sin självständighet. Därtill 
har republiken  Cypern varit en duktig 
lobbyist och vid flera tillfällen förmått 
utländska invest erare att återkalla 
planerade invest eringar från norra 
Cypern. 

Embargot är en följd av en skriv-
ning i resolution 186, som antogs av 

FN:s säkerhetsråd 1964. Med denna 
hålls den cypriotiska regeringen, som 
då endast bestod av grekcyprioter, 
som ansvarig för att upprätta lag och 
ordning. På grund av denna skri-
velse kommunicerade världsamfundet 
endast med grekcyprioterna och inte 
med båda parter, trots att detta gick 
emot den nationella konstitution 
från 1960 där det förordades att båda 
grupperna skulle vara representerade 
i regeringen. Skrivelsen har flitigt 
använts av grek cypriotiska regeringen 
som lyckats mota bort turkcypriotisk 
representation i flera internationella 
instanser.

Den andra restriktionen uppstod 
som ett direkt resultat av att inga 
andra länder än Turkiet erkände norra 
Cypern som självständig stat vilket i 
princip ledde till ett emgargo de facto. 
Denna restriktion är således inget 
offi ciellt embargo men väl ett effektivt 
handelshinder. I praktiken inne-
bär detta att norra Cypern inte kan 
stämpla tullhandlingar eller ingå några 
effektiva handelsavtal med omvärlden, 
såsom tullfri handel med EU. Undan-
taget är Turkiet och ett fåtal andra 
länder.

Grekcyprioterna har haft med-
vind i opinionen och har generellt 
ansetts som den grupp som har varit 
mest intresserad av försoning. Sedan 
folk omröstningen 2004, då grek-
cyprioterna överraskade omvärlden 
med att rösta nej till en förening, har 
opionen börjat vända. Med ett EU-
medlemskap i  ryggen har republiken 
Cypern bedrivit ett idogt opinions-
arbete för att motarbeta turkcypriotisk 
företag samhet. Eftersom de med stöd 

från FN- resolutionen anses som den 
enda officiella cypriotiska represen-
tationen har de lyckats hindra turk-
cypriotisk medverkan i olika instanser 
samt blockerat såväl internationell 
hjälp som inter nationella handels- och 
affärsuppgörelser.

Bland annat lyckades man block-
era ett ekonomiskt hjälppaket från 
EU som syftade till att hjälpa turk-
cyprioterna att bryta sin ekonomiska 
isolation. Republiken Cypern har 
också fått tillstånd att inte ha direkt 
förbindelse med norra Cypern utan 
tillåtelse från republiken Cypern. 
Därför går inga flyg och båtar direkt 
till norra  Cypern från något annat 
land än Turkiet. Exempelvis fick inte 
OS-facklan under OS i Athen 2004 
passera genom norra Cypern  under sin 
resa över jordklotet.2  

Norra Cyperns status gör det svårt 
för invånarna att ingå bilaterala avtal 
med andra länder. Därtill försvårar 
EU-bestämmelser runt införsel av djur, 
animaliska produkter och livsmedel 
turkcyprioternas exportmöjligheter.3  
Efter ett beslut i Europadomstolen 
1994, som initierats av grekcyprioter, 
kan  licenser endast utfärdas av re-
publiken Cypern. Turkcyprioter kan 
därför inte längre exportera jordbruks-
produkter till EU-länder eller EU:s 
ekonomiska samarbetspartners. Ett 

2  Enligt organisationen Embargoed som har 
listat olika åtgärder som republiken Cypern 
har gjort. 
3  För införsel/import av vissa produkter 
såsom livsmedelprodukter till EU-länder 
gäller särskilda föreskrifter (om bl.a 
ursprungsmärkning etc). Jordbruksprodukter 
är t.ex inte tillåtet att föras in från norra 
Cypern till EU-land.

När så republiken Cypern 
tar över EU-ordförande-
skapet i juli 2012 finns 

det inte mycket hopp för 
turkcyprioterna att bli full-
värdiga EU-medlemmar 

eller att få en normaliserad 
handel inom närtid.
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exempel är det norska före taget Trygve 
Tonjum Import AS som, efter att 
under en tid ha köpt potatis från norra 
Cypern, fick avbryta sin import. 

Trots detta finns det ändå goda 
möjlig heter för norra Cypern att be-
driva direkthandel, eller ”business to 
business”, inom vissa områden såsom 
turism. Men med hot om stämningar 
har grekcyprioterna vid upprepade 
gånger hindrat utländska företag att 
bedriva verksamhet på norra Cypern. 
I flera fall har också marktvister och 
domslut till grekcypriotiska mark-
ägares favör använts som verktyg för 
att mota bort utländska investerare.

Ett exempel på detta återfinns 
i Sverige där reseföretaget Apollo 
2005 lanserade charterresor direkt 
till norra Cypern. Då merparten av 
de kontrakterade hotellen visade sig 

vara uppförda på grekcypriotisk mark 
hotade grek cypriotiska markägare 
med  stämning. Apollo valde därför 
att försöka medla och upprätta nya 
avtal med hotell som var uppförda 
på turkcypriotisk mark. Det gillades 
inte av republiken Cyperns ambassad 
i Stockholm varför de efter ett flertal 
förhandlingar hotade Apollo med 

en stämning å den grekcypriotiska 
statens vägnar om de inte drog tillbaka 
resorna. Slutligen fick Apollo kasta in 
handduken och ställa in resorna som 
redan hade börjat bokas. 

På grund av den rådande situa-
tionen har handeln med norra  Cypern 
i princip dirigerats om till Turkiet. 
Relationen till Turkiet är emellertid 
dubbelbottnad. Å ena sidan finns 
det en stor tacksamhet till Turkiet. 
Landet har inte bara genom militär 
inter vention gett en fristad till turk-
cyprioterna. Turkiet är också är en 
stor biståndsgivare som på många 
sätt har försett turkcyprioterna med 
 fungerande infrastruktur, både fysisk 
och digital. Å andra sidan ställer 

en stor bistånds givare också krav 
på lojal itet. Då Turkiet är den enda 
handelspartnern måste turkcyprioterna 
köpa allt de inte själva producerar av 
turkiska producenter. Eftersom turk-
cyprioterna i första hand producerar 
jordbruksvaror samt har en tjänste-
baserad sektor och nästan ingen indu-
striell produktion är handelsbalansen 
ytterst ojämn. Även i de sektorer där 
norra Cypern har en egen produktion, 
såsom inom jordbruket, blir man ofta 
utkonkurrerad av billigare varor från 
Turkiet. På så sätt återförs det turkiska 
biståndet till turkiska producenter.4  

Norra Cyperns största intäkter 
kan således inte härledas till export 

4  Ozdeser & Ozyigit (2007), sid 89.

Även i de sektorer där norra 
Cypern har en egen produk-
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blir man ofta  utkonkurrerad 

av billigare varor från 
Turkiet. På så sätt återförs 
det turkiska biståndet till 

turkiska producenter.   

fakta: Cypernkonflikten
Under ottomanskt styre levde grek- och turkcyprioter tillsammans utan några större konflikter. 
Framväxten av hellenistisk nationalism och om idén om en förening med Grekland ”enosis” 
kom att förändra situationen. 1 När Cypern 1960 blev självständigt och en skapades en 
författning som stipulerade att båda grupperna skulle representeras i landets regering.

1963 bröt våldsamma sammandrabbningar ut varpå turkcyprioterna lämnade regeringen, 
frivilligt eller med tvång. FN uppskattade att antalet turkcyprioter som tvångsförflyttats  mellan 
1960 och 1974, då Turkiet intervenerade, uppgick till ca 25 000.2  1974 avsattes president 
Makarios i en statskupp 1974 iscensatt av den grekiska militärjuntan. Turkiet fruktade då att 
de nya makthavarna på Cypern skulle försöka förverkliga tanken om Cyperns förening med 
Grekland. Turkiets premiärminister, Bulent Ecevit, försökte då övertala engelsmännen om en 
gemensam aktion utifrån det avtal som Turkiet, Storbritannien och Grekland undertecknade 
tillsammans 1960. 

När Storbritannien avböjde inledde Turkiet den 20 juli 1974 en storskalig invasion av Cypern. 
Cirka en tredjedel av ön ockuperades av turkisk armé. Över 160 000 grekcyprioter tvingades 
lämna den norra delen av ön, medan 43 000 turkcyprioter flydde från den södra delen.

År 1983 utropade turkcyprioterna norra Cypern till en självständig stat. Endast Turkiet har 
erkänt denna som sådan och har ca 30 000 soldater förlagda i området.

1 Ker-Lindsay s.13-15. Den hellenistiska nationalismen handlade inte bara om en förening 
mellan Cypern och Grekland utan också med andra grekisktalande folk som levde i det 
Ottomanska imperiet. En politisk ambition som gjorde sig känd som “Megali idea” (den stora 
idén)
2 Senol Sert s. 240
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av varor och gods. Däremot har man 
goda intäkter från immateriella varor. 
Norra Cyperns största inkomstkälla 
består av universitetsavgifter. På en 
befolkning som uppskattas till cirka 
200 000 (var av hälften beräknas vara 
turkiska invandrare) finns det sex uni-
versitet. De flesta studenter kommer 
från Turkiet, men även studenter från 
Afrika och Mellanöstern är vanliga. 
Majoriteten av unga turkcyprioter 
är väl utbildade vilket också orsakar 
en obalans i migrations flödet då 
nyexaminerade, i brist på kvalificerat 
arbete, ofta väljer att lämna landet. 

Den turkcypriotiska arbetsmarknaden 
bemannas därmed främst med arbets-
kraft från Turkiet.

Den andra stora inkomst källan 
är kasinoverksamhet. Eftersom spel 
numera är förbjudet i Turkiet, har 
merparten av sådan verksamhet 
flyttat till Cypern. Det är en lönsam 
verksamhet. Den turkcypriotiska cen-
tralbanken beräknas ha ett överskott 
på 4,5 miljarder turkiska lira varav en 
stor del bedöms komma från beskatt-
ning av kasinoverksamhet. Och det i 
ett land utan större exportmöjligheter 

och en befolkning på knappt 200 
000.5  Med spelverksamheten har 
också en stor svart ekonomi vuxit 
fram. Förutom den svarta spelmark-
naden finns det en omfattande 
bordellverksamhet vilken sannolikt 
är en del i kedjan av en omfattande 
människohandel från framför allt 
östeuropeiska länder. 

Mark och egendom – en fråga 
om rättvisa eller ”lawfare”?
Symbiosen mellan norra Cypern och 
Turkiet går tillbaka till 1974 då Turkiet 
intervenerade. Interventionen vart ett 
svar på att turkcyprioterna hotades av 
etniskt resning till följd av att grekcy-
priotiska nationalister ville förena Cy-
pern med det grekiska fastlandet. Inter-
ventionen har av många miss tagits som 
ett försök att annektera  delar av Cypern 
till Turkiet. I själva verket hade man 
rätt att intervenera då man tillsammans 
med Grekland och Storbritannien 
ingick ett avtal, Treaty of Guarantee 
1960. I avtalet förband sig länderna 
till att försvara Cyperns suveränitet, 
territoriella integritet och o beroende. 
Avtalet stipulerade att länderna tillsam-
mans hade rätt att intervenera om 
den politiska stabiliteten på Cypern 
hotades, men även att det var möjligt 
för en av parterna att inter venera om en 
gemensam aktion inte var möjlig. När 
Storbritannien avböjde en samaktion 
valde Turkiet att ensamt intervenera för 
att skydda den turk cypriotiska minori-
teten som då levde sina liv på flykt. Att 
turkisk militär sedan har stannat och 
ockuperat en tredjedel av ön i nära 40 
år är däremot kontroversiellt.

5  Nahoi (2010).

I och med Turkiets intervention 
skedde en stor folkomflyttning där 
turkcyprioter på flykt flyttades till 
norra sidan av ön medan grek cyprioter 
tvingades att flytta till södra sidan. För 
turkcyprioterna upplevdes flytten som 
slutet på en osäker och farlig tillvaro 
på flykt, där man fick möjlighet att 
leva i säkerhet i skydd av militär när-
varo6. Samma omflyttning uppfattades 
av grekcyprioterna, som redan levde 
ett ordnat liv i trygghet, som att man 
tvingades att lämna hem och egendom 
för en osäker och oviss framtid präglad 
av en hotfull militär närvaro.  Till 
skillnad från grekcyprioterna framstod 
därför omflyttningen för turkcypriot-
erna, som varit på flykt i många år, 
som en permanent lösning.7  

De båda gruppernas skilda för-
hållningssätt till ockupationen har 
också medfört stora problem när det 
gäller ägarförhållanden av mark och 
egendom. I princip har väldigt få av 
de ursprungliga ägarna kompenserats 
för sina förluster vilket har infekterat 
markfrågan och är en bidragande 
orsak till att försoningsprocessen 
avstannat. Därtill har den ytterligare 
försvårat turkcyprioternas direkthan-
del med omvärlden.

På den norra sidan av ön har 
egendomsfrågan utmynnat i en juri-
disk krigsföring från grekcypriotiska 
markägares sida, en ”lawfare”. Denna 

6  Senor Sert (2010), sid 242. Medan 
den turkiska militärens närvaro var en 
grundläggande orsak till att turkcyprioterna 
upphörde att vara flyktingar, var den en 
grundläggande orsak till att grekcyprioterna 
blev flyktingar.
7  Sert (2008), sid 167–170.

Grekcyprioternas hanter-
ing av markfrågan på den 
södra sidan har också lett 
till en del märkliga utfall. 

Deras  officiella hållning är 
att mark och egendom som 
tillhör turkcyprioter över-

vakas av en utsedd minister 
”under den tid för vilken 
denna onormala situation 

kommer att pågå”.   
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försvårar för utländska investerare att 
köpa eller hyra fastigheter eller – som i 
Apollos fall – att kontraktera turk-
cypriotiska hotell. I och med att man 
på norra sidan utropade sig till själv-
ständig stat började husägare köpa och 
sälja mark vilket så småningom med-
förde att det i en del fall kunde finnas 
fler anspråk på samma mark: både från 
de omflyttade grekcypriotiska ägarna 
och från de nya ägarna.

Ursprungligen riktades stämning-
arna mot Turkiet, som i fallet Lou-
zidou mot Turkiet 1996 som var det 
första av en rad liknande fall i Europa-
domstolen för mänskliga rättigheter. 
Domstolen bedömde att Turkiet hade 

hindrat grekcyprioten Titina Louzi-
dou att åtnjuta sin egendom, för vilket 
den turkiska staten anmodades att 
betala ett skadestånd på 1,2 miljo-
ner euro. För att hantera en ökande 
mängd grekcypriotiska anspråk ska-
pade den turkcypriotiska staten, med 
domstolens goda vilja, institutionen 
 Immovable Property Commission 
(IPC).8  Grekcypriotiska markägare 
uttryckte då sitt missnöje med att 
domstolen erkände en turkcypriotisk 
institution genom att i stället stämma 
utländska markägare i cypriotisk dom-

8  Sert (2008), sid 180–185. 2003 betalade 
Turkiet det tilldömda skadeståndet på 1,2 milj 
euro till Titina Louzidou.

stol. Det mesta kända bland sådana 
fall är Oramsfallet som fortfarande 
inte har klarats upp.

I fallet med det brittiska paret 
Linda och David Orams som upp-
förde ett sommarhus på norra Cy-
pern valde den grekiske markägaren, 
Meletis Apostolides, att pröva fallet 
i cypriotisk domstol. Paret Orams 
dömdes till att riva sitt hus och 
återställa marken i ursprungligt skick 
samt betala skadestånd till Apostoli-
des. I enlighet med ett EU-direktiv 
kunde sedan dom slutet föras över till 
Storbritannien. Efter många turer 
ligger fallet för närvarande i Europa-
domstolen som prövar till ämpandet av 
det EU-direktiv som innebär att EU:s 
medlemsstater måste följa domslut 
som avgjorts i annat EU-land.

Paret Orams har å andra sidan 
begärt en prövning i Europadomstolen 
för mänskliga rättigheter då de anser 
att den grekcypriotiska domstolens 
domslut har kränkt deras mänskliga 
rättig heter.9 Apostolides advokat, 
Costas Candounas, ser målet som en 
framgång för grekcypriotiska mark-
ägare. Han har också deklarerat att 
hans ambition är att stämma turister 
som bor och äter på hotell och restau-
ranger som är uppförda på grekcyprio-
tisk mark. I januari 2010 uppgav han i 
den turkcypriotiska tidningen Yenidü-
zen, att han för beredde en stämning 
mot ett femtiotal turister från Storbri-
tannien, Tyskland, Frankrike och Israel 
som bott på hotell Dome i Kyrenia.10  

Grekcyprioternas hantering av 
markfrågan på den södra sidan har 

9  Williams & Gürel.  (2011), sid 8.
10  Basri Akter (2010).

också lett till en del märkliga utfall. 
Deras officiella hållning är att mark 
och egendom som tillhör turkcyprioter 
övervakas av en utsedd minister ”under 
den tid för vilken denna onormala 
 situation kommer att pågå”. Det finns 
ett undantag: Det turkcypriotiska ägar-
skapet kan bortskrivas om det anses 
vara för ägarens bästa eller, i sällsynta 
fall, i samhällets intresse. Som sam-
hällets intresse anses exempelvis vägar 
och flygplatser. De turkcypriotiska 
markägarna, Huseyin Helvacioglu och 
Behlul Sutcu, hävdar att Larnaca flyg-
plats är byggd på deras mark som på ett 
orättvist sätt anskaffades av republiken 
Cypern.11  

Marktvisterna är således ett gissel, 
inte bara när det gäller försonings-
processen utan även för relationerna 
med omvärlden. Europadomstolen har 
emellertid klargjort att egendomsrätt 
måste balanseras gentemot dem som 
nu brukar marken som sitt hem. Dom-
stolen ifrågasatte också rimligheten i 
att en markägare som aldrig bott på 
marken skulle vräka någon som bott 
där i merparten av, eller hela, sitt liv.12  
Hur Europadomstolen kommer att 
besluta i fallet Orams kan ha betydelse 
för en eventuell framtida försoning då 
det finns mycket pengar att hämta i 
mark tvistmål. 

11  Senol Sert (2010), sid 249.
12 Williams & Gürel sid 17–18. I bland 
annat Demopoulos m fl vs Turkiet klargjorde 
Europadomstolen för mänskliga rättigheter att 
markägarna har rätt till kompensation för att 
inte kunna ha nyttjat sin egendom (men inte 
komplett restitution). Domstolen fastställde 
också att IPC uppfyllde kraven för att bedöma 
kompensationskrav.

Detta är dåliga nyheter för 
turkcyprioterna som sedan 

2004 tydligt markerat att de 
vill tillhöra den europeiska 

familjen.    
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Reflektion
Turkcyprioternas möjligheter att 
bedriva handel och ingå affärsmässiga 
samarbeten med utländska investe-
rare har försvårats av de pågående 
mark tvisterna. Deras grekcypriotiska 
grannar har också med hjälp av juridik 
och skrämseltaktik lyckats skrämma 
iväg flera utländska investerare. Detta 
förklarar emellertid inte varför inte 
fler väljer att bedriva direkthandel med 
norra Cypern. 

Flera stora företag med inter-
nationell profil, varav många 
 amerikanska, har etablerat sig på norra 
Cypern. Många av dessa är välkända 
varu märken vilka har trotsat grek-
cypriotiska hot och strävar efter att 
upprätthålla normala handelsrelationer 
med både den södra och den norra 
delen. Eftersom flera utländska företag 
valt att etablera sig på norra Cypern 
trots grekcyprioternas avskräcknings-
taktik kan man fråga sig varför inte 
flera europeiska företag väljer att göra 
detsamma. 

 EU har med all rätt uttryckt en 
önskan om att se över möjligheten 
att under lätta för medlemsländer 

att handla med norra Cypern. Vissa 
lättnader har gjorts då EU, sedan öpp-
nandet av gränsen mellan norra och 
södra delen av ön, har infört åtgärder 
för att under lätta gränshandeln. Men 
detta arbete har, liksom FN-processen 
för en återförening, avstannat lagom 
till det att grekcyprioterna tar över 
ordförande skapet. Detta är dåliga 
nyheter för turk cyprioterna som sedan 
2004 tydligt markerat att de vill till-
höra den  europeiska familjen. 

1 juli överlämnas EU:s ordförande-
skap till republiken Cypern vilket 
innebär att mer ljus kommer att 
kastas på landets geopolitiska för-
hållanden.  Inför detta kan man fråga 
sig varför EU:s medlemsländer inte 
utmanar republiken Cyperns problem-
formuleringsprivilegium? Borde inte 
detta vara ett gyllene tillfälle för 
medlems länderna att sätta press på 

republiken Cypern att samarbeta med 
EU för att bryta turkcyprioternas 
ekonomiska och sociala isolering? 

Att häva norra Cyperns isolering 
torde vara en europeisk angelägenhet. 
Ett brytande av blockaden skulle, för-
utom de uppenbara fördelarna med att 
kunna bedriva internationell handel, 
också ge turkcyprioterna större för-
handlingsutrymme gentemot Turkiet. 
Norra Cyperns beroendeförhållande 
till Turkiet har börjat ifrågasättas av 
många turkcyprioter som upplever att 
man håller på att bli en turkisk lydstat. 

Att bryta den ekonomiska isola-
tionen för norra Cypern löser inte 
Cypern frågan men skapar definitivt 
bättre förutsättningar. Dagens de 
 facto-embargo spelar endast de två 
andra parterna, ockupationsmakten 
Turkiet och republiken Cypern, i 
händerna. 

författaren:

Erika Aldenberg är statsvetare samt frilansskribent- 
och fotograf. Hon är särskilt intresserad av Turkiet 
och den turkisktalande delen av världen.
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